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ПЛЕНАРНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ

ФАЛЬКЛОР: ТРАДЫЦЫІ І СУЧАСНАСЦЬ

Ірына Казакова (Мінск, Беларусь)

Сярод абставін, у якіх развіваецца сёння цікавасць да 
фальклору, значную ролю адыгрывае адносна новы статус 
фактаў традыцыйнай народнай культуры – статус культур-
най спадчыны. У значэнні помнікаў айчыннай і сусветнай 
гісторыі і культуры яны ўключаны ў сістэму разнастайнай 
навукова-даследчай, культурна-асветніцкай, выхаваўчай 
дзейнасці.

Глыбокае і ўсебаковае вывучэнне фальклору – найпер-
шага і найглыбейшага самавыяўлення народнай душы – 
дае магчымасці для даследавання вытокаў нацыянальнай 
самасвядомасці, што дапамагае больш аб’ектыўна ацэнь-
ваць сваю гісторыю і правільна арыентавацца ў сучасных 
этнічных працэсах. Усё багацце гістарычнага вопыту наро-
да ўвасоблена ў фальклоры. 

Сучасныя сілы глабалізацыі ўсё больш настойваюць на 
стандартах модульных рашэнняў для ўсіх народаў, у той час 
як поспех устойлівага культурнага развіцця прадугле джвае 
ўлік своеасаблівасцей кожнай краіны і кожнага народа. 
Кожны этнас мае свае этапы фарміравання, кансалідацыі, 
развіцця, але не заўсёды паступальнага характару: часам за-
няпад змяняецца адраджэннем, трансфармацыяй лепшых 
традыцый і росквітам культуры. Кожны з гэтых этапаў адбі-
ва ецца ў народным жыцці, адлюстроў ваецца ў гістарычнай 
памяці, этнічнай свядомасці і псіхало гіі, фіксуюцца ў фаль-
клоры. 

Традыцыі народнай культуры, аб’ядноўваючы ў сваіх 
законах якасці кансерватыўнасці і пастаяннага аб’наў лення, 
выбудоўваюцца ў гістарычна шматслойную і разам з тым 
цэласную сістэму, у якой мінулы вопыт пры неаб ходнасці 
можа быць запатрабаваны і адноўлены. Традыцыі не зні-
каюць, яны захоўваюць сваю жыццёвую сілу на ўзроўні эт-
нічнага светапогляду і свядомасці, адраджаючыся ў былых 
або іншых формах пры новых спрыяльных умовах.

Зварот да фальклорнай спадчыны дапаможа выра-
шыць адно з вострых пытанняў чалавечага жыцця: пера-
адоленне сілы адчужэння, раз’яднанасці быцця чалавека 
ў сучасным свеце, сфарміраваць правільны здаровы света-
погляд маладога пакалення.

Сучасная сацыякультурная сітуацыя, якая характарызу-
ецца вострымі праблемамі ў сферы міжнацыянальных адно-
сін, нестабільнасцю эканомікі, працэсамі этнічнай асімі ля-
цыі, спараджае тэндэнцыі маргінальнасці і дэструкцыі асо-
бы, што абумоўлівае неабходнасць пошуку эфектыўных ме-
ха нізмаў сацыяльнай адукацыі, педагагічнага мадэліраван ня 
спосабаў карэкцыі, кампенсацыі і развіцця сродкамі этна-
культурнага выхавання. Фальклор можа выкарыстоўвацца 
ў якасці своеасаблівай закадзіраванай мадэлі сацыялізацыі 
асобы, уваходу чалавека ў навакольнае асяроддзе і гарма-
нізацыі яго з гэтым светам. Фарміраванне чалавека немагчы-
ма без развіцця духоўнай сферы, праявамі якой з’яўляюцца 
народная культура кожнага канкрэтнага этнасу і агульнача-
лавечыя духоўныя каштоўнасці.

Па-першае, ва ўсе часы фальклор назапашваў і нёс 
у народ ідэалогію гуманізму, пашаны да чалавека. Па-
другое, сярод каштоўнасцяў чалавека фальклор перш-
наперш вылучаў і апяваў працалюбства, здольнасць праца-
ваць сумленна, шчыра і плённа. Па-трэцяе, вуснамоўная 
народная традыцыя – паэзія і проза – выказвалі і пры вівалі 
слухачам любоў да роднай зямлі, да прыроды, да свету, 
створанага для чалавека. Чацвёртае, фальклор заўсёды нёс 
і нясе ў сабе магутны маральна-этычны патэнцыял, апяваю-
чы высокапаэтычныя адносіны паміж людзьмі ў сям’і, сяб-
роўстве, з суседзямі, у грамадстве ў цэлым, асу джаючы 
людскія заганы: ляноту, баязліваць, хцівасць, жорсткасць, 
агрэсіўнасць, п’янства, пагардлівыя адносіны да чалавека 

і інш. Пятае, вусная народная паэзія і проза адлюстроўвае 
прыгажосць роднай мовы і любоў творцаў да яе, выхоўвае 
тонкі эстэтычны густ у слухача і чытача. Шостае, асобныя 
фальклорныя жанры – казкі, легенды, паданні, загадкі, 
прыказкі і прымаўкі і інш. – выхоўваюць у падрастаючага 
пакалення патрыятызм, даюць веды ў галіне прырода-
знаўства і гісторыі роднага краю, даво дзяць да свядомасці 
дзяцей і падлеткаў каштоўнасці чалавечай годнасці і сацы-
яльнай вартасці. І нарэшце, сёмае, галоўнае – фальклор 
з’яўляецца падмуркам нацыянальнай культуры. З яго бя-
руць пачатак мова, літаратура, уся сапраўдная мастацкая 
культура. 

Сучасная прагрэсіўная культура імкнецца да мадэлі 
ідэальнай цывілізацыі, заснаванай на антрапапрыроднай 
гармоніі і гарманічным этнакультурным поліцэнтрызме. 
Сёння сучасная навука ў самых розных сферах усё часцей 
звяртаецца да старажытных перыядаў гісторыі чалавецтва, 
да фальклору – вобразнай інтэрпрэтацыі вопыту пака-
ленняў, сістэмы ведаў, непасрэдна звязанай з маральным 
і інтэлектуальным патэнцыялам нацыі.

Зварот да народнай культуры садзейнічае фармі-
раванню і маральнага, і фізічнага здароўя грамадства. 
У фальк лоры, як у любой інфармацыйна-эмацыянальнай 
моўнай сістэме, разам працуюць законы мовы, логіка-
аналітычнага асэнсавання рэчаіснасці і эмацыянальна-па-
чуццёвага ўключэння. У гэтым сэнсе фальклор можа быць 
ідэальным падмуркам для развіцця ўсіх органаў пачуццяў, 
памяці, увагі, волі, а таксама базай для фарміравання куль-
турна-эстэтычнага ўспрымання як свайго народа, так 
і іншых этнасаў.

Многія даследчыкі лічаць традыцыйны песенны фаль-
клор той сістэмай, якая дазваляе гарманізаваць адносіны 
чалавечай асобы з навакольным светам, прычым абапі-
раючыся не на розум, а на эмацыянальнае, пачуццёвае 
ўспры манне. Менавіта ў песенным фальклоры мы маем 
унікальны прыклад цэласнага светапогляду і светаадчуван-
ня, якое прымаецца душою чалавека і вельмі станоўча на яе 
ўплывае. 

Носьбіты народнай песеннай культуры пераканальна 
гавораць пра тое, што песня лечыць і душу і цела, дапамагае 
выканаць любую цяжкую або манатонную працу, уздымае 
настрой, дорыць надзею на лепшае, аб’ядноўвае людзей. 
Калі мы, аб’яднаныя песняй, танцам, агульнай мелодыяй, раз-
меркаваннем на галасы, дотыкамі ў карагодзе або нават про-
ста позіркамі, складаем адзінае цэлае, адбываецца поў нае 
раскрыццё чалавечай душы, імкненне насустрач адзін аднаму. 
Замкнутасць, сарамлівасць, агрэ сіўнасць паступова пераход-
зяць у процілеглыя рысы характару. Нянавісць, скандаль-
насць, зласлівасць таму і разбуральныя, што яны не ўпісваюцца 
ў касмічны рытм су свету, гармонію чалавека з самім сабой, 
іншымі людзьмі, усім навакольным светам. Гэтыя адмоўныя 
рысы на падсвядомым узроўні ламаюцца гармоніяй спеву, 
размеранай прыгажосцю народных мелодый. На фізія ла-
гічным узроўні ўсе негатыўныя эмоцыі, якія з’яўляюцца 
вынікам адмоўных рыс асобы, выклікаюць затрымку дыхан-
ня, парушаюць яго рытм, што вельмі дрэнна адбіваецца на 
самадчуванні чалавека. Ланцуговае дыханне, якое практы-
куецца на занятках песенным фальклорам, не толькі вучыць 
бесперапыннасці гука, але і павялічвае даўжыню выдыху, 
глыбіню і паўнату ўдоху, якія ўзрастаюць у залежнасці ад 
выкарыстання ніжняга, брушнога тыпа дыхання. 

Сучасныя медыкі сёння шмат гавораць пра велізарнае 
значэнне правільнасці дыхання для здароўя чалавека. Калі 
чалавек не дыхае глыбока, тады ён не забяспечвае тканкі 
свайго арганізму дастатковай колькасцю кісларода, што за-
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маруджвае метабалізм у клетках органаў. Урачы гавораць, 
што чалавек не жыве поўным жыццём, калі ён не дыхае не 
толькі на поўныя грудзі, але і жыватом. Калі мы спяваем, 
тады прымушаем дыяфрагму быць больш актыўнай у ды-
хальных рухах, тым самым разнявольваем сябе, здымаем 
блокі зажатасці, няўпэўненасці, што забяспечвае нам боль-
шую ступень свабоды, дазваляе самавыражацца з большай 
паўнатой. Увесь арганізм чалавека – галава, рукі, ногі, кроў – 
усё да самай апошняй клеткі ўступае ва ўзаемадзеянне, калі 
чалавек спявае. Усе працэсы ў арга нізме ідуць хутчэй, ён 
абнаўляецца, аздараўліваецца.

Практычныя заняткі песенным фальклорам унікальна 
ўплываюць на ўвесь арганізм чалавека. Аднаўленне свабод-
нага дыхання, якое часта заблакіравана ў чалавеку рознымі 
страхамі і абмежаваннямі ў праяўленні пачуццяў, падчас вы-
канання народных песень адбываецца несвядома і праяў-
ляецца не толькі ў паказчыках свабоды дыхання, але і ў па-
ляп шэнні агульнага самаадчування, у змяненні поглядаў на 
праблемы, якія раней здаваліся чалавеку небяспечнымі 
і невырашальнымі. Часцей за ўсё падчас выканання песні 
чалавек усміхаецца. Ад гэтага і гук, і выраз твару становіцца 
светлымі, чыстымі, свабоднымі. У хуткім часе знешняя 
ўсмешка становіцца ўсмешкай унутранай, і з ёй мы ўжо па-
чынаем глядзець на людзей і свет. Рускія даследчыкі ўста-
навілі, што людзі, якія два разы на тыдзень займаюцца пе-
сенным фальклорам, значна менш падвяргаюцца розным 
захворванням.

Беларускі народ па праве можа ганарыцца сваёй бага-
тай песеннай спадчынай, дзе ярка адлюстраваліся выса-
кародныя ідэалы, прага да плённай працы, маральная 
чысціня душы, здольнасць да глыбокіх пачуццяў, практыч-
ная і філасофская мудрасць, любоў да роднага краю і ўсё тое 
лепшае, чым і дзеля чаго жыве чалавек. Нездарма кажуць, 
што песня – гэта душа народа. І гэта сапраўды так. Вясёлыя 
і сумныя, лірычныя і жартоўныя, абрадавыя і пазаабрада-
выя, заўсёды мілагучныя, прыгожыя, поўныя вялікага хара-
ства і шчырасці, беларускі песні – гэта велізарная най каш-
тоў нейшая энцыклапедыя жыцця нашага народа.

Народныя песні спяваліся ў час каляндарных і сямей-
ных абрадаў, у час працы і адпачынку, з любой нагоды 
і проста «для душы». Нашы продкі віталі песняй і надыход 
вясны, і з’яўленне на свет новага чалавека, скардзіліся, 
выказвалі свае мары, надзеі, пажаданні, дзякавалі Богу за 
кожнае імгненне жыцця.

Фальклорныя песні – гэта пакінутая нам у спадчыну ад 
продкаў натуральная сістэма, якая забяспечвае здаровую 
ўзаемадзейнасць чалавека з навакольным светам, з іншымі 
людзьмі, з самім сабою. У навуковых даследаваннях неад-
нойчы выказвалася ідэя жывучасці старажытных народ-
ных песень і іх тэрапеўтычнага ўздзеяння на чалавека. Гэта 
і цялесная тэрапія, пазбаўленне ад саматычных хвароб, якія 
ў эпоху Антычнасці і сярэднявечным Кітаі лячылі музыкай 
і вакалам, спецыяльнымі вібрацыйнымі практыкаваннямі. 
Гэта і выкарыстанне розных аспектаў народнага мастацтва 
з мэтай пазбаўлення ад хвароб душэў ных або для пашырэн-
ня межаў самапазнання, самаўсве дамлення. 

Сёння вельмі сур’ёзна трэба ставіцца да сітуацыі стра-
ты фізічнага і псіхічнага здароўя дзіцей ужо ў раннім узрос-
це пад уплывам розных адмоўных фактараў: спадчынных 
хвароб, праблем у сям’і, дрэннай экалогіі і г.д. У апош нія 
часы выкарыстоўваецца т. зв. інтэрактыўны падыход, калі 
для самаразвіцця чалавека або дзеля дасягнення канкрэт-
ных тэрапеўтычных ці псіхатэрапеўтычных мэт выка ры-
стоўваюцца розныя віды мастацтва: танец, музыка, тэатр, 
выяўленчае мастацтва і г.д. У гэтым сэнсе фальклорная 
спадчына – невычэрпная крыніца натхнення асобы, яе 
творчага і гарманічнага развіцця, станоўчай арыентацыі 
ў грамадстве і сусвеце.

Ужо ў сілу аб’ектыўнай мэтазгоднасці жыццёвага зме-
сту народных культурных традыцый, іх адраджэнне ў су-
часным культурным працэсе ўяўляецца не толькі магчы-
мым, але і неабходным. У сувязі з гэтым паўстае шэраг за-
дач, рашэнне якіх кладзецца сур’ёзнай адказнасцю на наша 
грамадства ў цэлым, і ў першую чаргу на ўсе ўстановы 
і арганізацыі, звязаныя з выхаваўчым, адукацыйным пра-
цэсам і культурай.

ФАЛЬКЛАРЫСТЫКА: ДАСЛЕДЧЫЯ ПРЫЯРЫТЭТЫ І ПЕРСПЕКТЫВЫ РАЗВІЦЦЯ

Іна Швед (Брэст, Беларусь)

Сёння не прыходзіцца даказваць неабходнасць глыбо-
кага вывучэння заканамернасцей і асаблівасцей раз віцця 
традыцыйнай духоўнай культуры ва ўсёй яе разнастай-
насці, асэнсавання ролі і месца фальклору ў сучаснай са-
цыякультурнай сітуацыі. Фальклор і сёння працягвае сцвяр-
джаць аксіялагічна высоказначныя сутнасці, многія яго 
формы не страчваюць сваю грамадска-рэгламентуючую скі-
раванасць, дапамагаюць пераадолець нігілістычна-раз-
буральныя пачаткі, «экзістэнцыйны неспакой». Мена віта 
асяроддзе носьбітаў традыцыйнага фальклору – гэта тая 
крыніца, якая працягвае выносіць на паверхню самыя 
каштоўныя і трывалыя маральныя імператывы і ўплывае на 
форматворчасць сучаснай духоўнай эліты. Таму неабходна 
актыўна падтрымліваць набіраючую сілу тэндэнцыю зваро-
ту грамадства да духоўнага мінулага, усвядомленага выка-
рыстання напрацаванага папярэднімі пакален нямі гісто-
рыка-культурнага фонду ў працэсе вылучэння пэўных ва-
рыянтаў далейшага духоўнага развіцця. Разам з тым важна 
памятаць, што на функцыянаванне самога фальклору не 
могуць не ўздзейнічаць глабальныя транс фармацыі, якія 
апошнім часам адбываюцца ў культуры і якія вымагаюць 
складавання новых каштоўнасных сін тэзаў і адкрыцця но-
вых сэнсажыццёвых гарызонтаў. Праблемы сучаснай фальк-
ла рыстыкі якраз і абумоўлены пэў ным адставаннем даслед-
чых прыярытэтаў ад тых інтэнсіў ных змен, якія датычаць 
усіх аспектаў бытавання фальклору і яго кантэксту. Многае 
з таго, пра што пойдзе зараз гаворка, неаднойчы абмяроў-
валася спецыялістамі розных краін.

Складанасць навуковага асэнсавання названых вышэй 
пытанняў звязана, у першую чаргу, з неадназначнасцю ба-
завых паняццяў і тэрмінаў фалькларыстыкі. Шэраг яе раз-

дзе лаў у айчыннай ды замежнай навуцы да сённяшняга 
часу не атрымалі канчатковай распрацоўкі і застаюцца ды-
скусійнымі. Першая група праблем тычыцца прадмета гэ-
тай дысцыпліны. Іх абазначаюць так: што такое фальклор, 
у чым яго спецыфіка? Што такое «традыцыйны» і, адпавед-
на, «сучасны» фальклор? Якія функцыі фальклору ў сучас-
ным грамадстве? Якія суадносіны паміж фальклорам і ма-
савай культурай? Што такое фальклорная традыцыя? Як 
яна развіваецца і функцыянуе? Якім чынам фальклор бы-
туе ў грамадстве? Што такое фальклорны твор, тэкст? Што 
такое фальклорны жанр? Якая сістэма фальклорных жан-
раў у наш час? Ці ўвогуле магчымае прымяненне трады-
цыйнага для літаратуразнаўства жанрававага падзелу ў ад-
носінах да ўсіх формаў масавай славеснасці? Другая група 
праблем звязана з метадалогіяй навуковых дысцыплін, якія 
вывучаюць народную культуру. Няма адназначных адказаў 
на пытанні: што такое фалькларыстыка? Якія яе суадносіны 
з культурнай этнаграфіяй, філало гіяй? Што канкрэтна з’яў-
ляецца прадметам фалькла рыстыкі? На якія метады дасле-
давання яна абапіраецца? Наколькі гэтыя метады адэкват-
ныя сучасным фальклорным з’явам?

3 пачатку 1990-х гадоў ва ўсходнеславянскай фалькла-
рыстыцы дыскутуюцца тры асноўныя пытанні. Па-пер шае, 
недастатковасць «філалагічнай» (у двух сэнсах: які кары-
стаецца эстэтычнымі крытэрыямі ацэнак і абапі раецца на 
вербальны код) трактоўкі фальклорнага тэксту. Такому 
разуменню проціпастаўляецца «антрапалагічная» трактоў-
ка тэксту. Яна адсоўвае эстэтычны крытэрый на другі план 
і прымае больш шырокае паняцце вербальнага тэксту – не 
як «твора» (прадукту), а як камунікатыўнага акта, як «тэксту-
паводзін». Фальклор жа дэфініруецца як традыцыйны вус-
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ны спосаб чалавечай камунікацыі, першая натуральная 
мультымедыйная сфера ў гісторыі культуры (В. Гацак), як 
сама практыка ўзнаўлення сімвалічных формаў культуры. 
Калі на працягу многіх дзесяцігоддзяў цэнтрам увагі быў 
жанр, то сучаснымі даследчыкамі фальклор усё часцей 
слушна разглядаецца як з’ява традыцыйнай культуры, якая 
мае тры складаючыя: сістэма міфа лагічных уяўленняў, 
сістэма абрадаў і сістэма жанраў. Трэба пагадзіцца з тымі 
вучонымі, якія да фальклору адносяць як вусную паэзію, 
так і абрады і самі міфалагічныя ўяўленні з імі звязаныя, бо 
фальклор – гэта і «дзейнасць» (працэс) і яе вынікі, і ком-
плекс уяўленняў, адлюстраваных у фальклорных творах, 
і самі творы. У гэтым сэнсе фальклор тоесны традыцыйнай 
(народнай) духоўнай культуры. У першую чаргу да сферы 
фальклору, натуральна, належаць з’явы і факты традыцый-
най вербальнай духоўнай культуры, падкрэслю, ва ўсёй іх 
разнастайнасці. Большасць з вербальных тэкстаў пры гэ-
тым магчыма правільна зразумець толькі ў сітуатыўным 
кантэксце ці шырэй, у межах карціны свету аднаго калек-
тыву. Нездарма ў еўрапей скай фалькларыстыцы апошнім 
часам канцэпты жанр, тэкст, творчасць імкліва саступа-
юць месца паняццям практыка, вопыт, маўленчая дзей-
насць.

Па-другое, сёння шырока абмяркоўваецца катэгорыя 
вуснасці як крытэрый прыналежнасці да фальклору, крытэ-
рый, які са з’яўленнем рукапісных пасланняў, дзённікаў, 
альбомных вершаў, насценных графіці і г.д., быў слушна 
прызнаны недастатковым, а пры больш радыкальным по-
глядзе – увогуле неістотным.

Па-трэцяе, разглядаюцца межы і сучасны змест кры-
тэрыю народнасці, апраўданасць прынятага абмежавання 
фалькларыстыкі з’явамі са сферы «народнага», якое тра-
дыцыйна разумелася як «сялянскае». Сёння, калі гарадскія 
субкультуры, папулярная культура хутка развіваюцца, вы-
хад фалькларыстаў за межы сялянскай сферы звязаны 
з вывучэннем названых феноменаў. Маладаследаванае ці 
ў некаторых выпадках зусім недаследаванае поле айчын-
най фалькларыстыкі складаюць гарадскія легенды, чуткі, 
сту дэнцкі, турысцкі, гандлёвы, салдацкі, крымінальны 
(блатны) фальклор, фальклор аўтамабілістаў, пара шу-
тыстаў, «ква тэрная» міфалогія і магія і пад., а таксама ўза е-
ма  сувязі пісьмовых і вусных формаў фальклору розных 
сацыяльных страт грамадства – да прыкладу, школы, сту-
дэнтаў і арміі.

3 аднаго боку, лічыцца, што катэгорыя «народнасць» 
захавала сваё значэнне для фалькларыстыкі ў яе гіста-
рычнай трактоўцы («класічны» сялянскі фальклор, сабра-
ны, да прыкладу, у шматтомным акадэмічным выданні «Бе-
ларуская народная творчасць», нягледзячы на крытыку не-
каторых сучасных навукоўцаў, з’яўляецца самым значным 
набыткам ва ўсёй фальклорнай спадчыне беларусаў, пры-
чым найбольш характэрным, протаты повым). З другога 
боку, «народнасць» у фалькларыстыцы разумеецца як тое, 
што належыць калектыву, грамадству, паўсядзённасці, што 
з’яўляецца папулярным, прынятым пэўным колам людзей. 
«Народнае» перастае трактавацца як сялянскае і таму, што 
вясковае насельніцтва перажывае культурную урба ні за-
цыю. Сучасная фалькларыстыка не можа не лічыцца з тым, 
што сёння сялянскі соцыум захоўвае пэўныя элементы тра-
дыцыйнага фальклорнага рэпертуару, звязанага з абрада-
вай дзейнасцю, але ён робіць гэта на пачатках не строгіх 
традыцыйных прадпісанняў, а свабоднага выбару аднаго 
з многіх культурных варыянтаў. Характэрна, што трады-
цыйны вясковы фальклор сёння стаў аб’ектам інсты туа лі-
за цыі, у тым ліку праз розныя фальклорныя калектывы, 
якія захоў ваюць лакальную культурную спадчыну як знак 
уласнай рэгіянальнай ідэнтычнасці. Атрымала таксама раз-
віццё наіўная (сялянская) літаратура, якая прэтэндуе на да-
волі шырокае прызнанне і становіцца аб’ектам пільнай ува-
гі спецыялістаў.

З канца XIX ст. многія вучоныя неаднаразова выказвалі 
тэзіс пра згасанне фальклору, які нібыта асу джаны на 
знікненне. Сапраўды, такая пагроза ў адносінах да шэрагу 
жанраў і відаў фальклору даволі рэальная ў сучасным све-
це. Да прыкладу, надзвычай актуальнай з’яўляецца прабле-
ма захаванасці традыцыйнай музычнай культуры, якая, як 

і традыцыйны фальклор увогуле, здольная задаваць вы со-
кія духоўныя ўзоры. Але я пагаджаюся з тымі даследчыкамі, 
якія мяркуюць, што фальклор як з’ява культуры будзе су-
праваджаць чалавецтва на працягу ўсяго часу яго існавання. 
Трэба прызнаць факт таго, што са з’яўленнем новых са-
цыяльна-эканамічных і тэхнала гічных умоў перыядычна 
адбываюцца кардынальныя зрухі ў фальклорных сістэмах 
(міфалагічныя ўяўленні, сістэмы абрадаў і жанраў), але 
сама якасць сістэм амаль не змяняецца. Так, нарадзілася но-
вае персанажнае поле ўнутры сістэмы міфалагічных уяў-
лен няў (апавяданні пра НЛА і энланаўтаў, турысцкія апа-
вяданні пра Чорнага альпі ніста і Белага спелеалота, апове-
ды пра Снежнага чалавека, Барабашку і пад.). Гэтыя міфа-
лагічныя вобразы, раней не ўключаныя фалькларыстамі 
ў сферу ўвагі, у канцы XX ст. сталі прадметам сур’ёзнага 
фалькларыстычнага даследавання (згадаем школу с. Ю. Ня-
клюдава). Рэпрадуктыўнай, як паказваюць сучасныя да сле-
даванні, аказваецца і абрадавая сістэма. Айчыннай фаль-
кларыстыкай толькі распачынаецца глыбокае вывучэнне 
ініцыіруючых па сваёй сут насці рытуалаў, якія будуюцца на 
архетыпах традыцыйных абрадаў (рытуалы, народжаныя 
ў асяроддзі турыстаў, таксістаў, зняволеных лагероў, салдат, 
футбольных фана таў і г.д.).

Фалькларыстыка павінна ацэньваць і прагназаваць 
маштабы навацый не толькі ў рамках класічных фальклор-
ных формаў, але і жанраў, якія ўзніклі ці развіліся ў XX ст. 
(палітычны анекдот, «садысцкія вершыкі», школьныя па рэ-
міі тыпу «Адказ ля дошкі – рэпартаж з пятлёй на шыі» і г.д.). 
Разняволенне навукі прыводзіць да актывізацыі вывучэння 
эратычнай складаючай народнай культуры. Яшчэ адной 
тэндэнцыяй сучаснага этапу ў развіцці як беларускай, так 
і рускай, украінскай фалькларыстыкі з’яўляецца вяртанне 
ў навуку класічных жанраў, калісьці выключаных з яе поля 
зроку па ідэалагічных матывах: духоўныя вершы, хры-
сціян скія легенды, замовы і пад. Некаторыя з гэтых жанраў 
не страцілі сваёй актыўнасці і ў наш час. Так, у сучаснай 
культуры магія застаецца неад’емным элементам паўся-
дзённасці, высокім з’яўляецца і статус замоў (асабліва лека-
вых), ад роз ніваецца толькі ступень даверу замовам у за-
лежнасці ад формаў іх бытавання. Распра цоўваюцца такса-
ма прабле мы народнага праваслаўя, што замоўчваліся ў са-
вецкі час. Акрэс ліваюцца розныя падыходы да вывучэння 
рэлігійнага фальклору: даследаванне асобных тэм, сюжэтаў, 
тыпаў воб разаў, фальклору розных канфесійных груп, 
рэгіёнаў, рэлі гійнай прозы, звязанай з прыроднымі і куль-
турнымі аб’ек тамі, якія шануюцца як святыя, і інш. На пер-
шы план вы водзіцца праблематыка, звязаная з узаема-
ўплывам фальклорнай і кніжнай традыцый, з рэцэпцыяй 
кніжных сюжэ таў у народнай культуры, з захаваннем 
архаічнай спадчыны ў рамках хрысціянскай культурнай па-
радыгмы, з адаптацыяй іншакультурных элементаў у «сва-
ёй» фальклорнай трады цыі. У сувязі з гэтым акталізуюцца 
праблемы рэкан струкцыі міфалагічнай карціны свету на 
матэрыяле «жывой архаікі», у тым ліку яе рудыментарных 
формаў у тыпа лагічна больш позніх традыцыях, а таксама 
помнікаў мастацтва. Важным пры гэтым з’яўляецца разме-
жаванне тых элементаў рэканструяванай міфалагічнай 
карціны свету, якія ўзыходзяць да гістарычнай стара-
жытнасці, і тых, што паходзяць з неаўтахтонных крыніц, у 
прыватнасці з сусветных рэлі гій. Нельга не падкрэсліць 
таксама значнасці таго, што айчыннымі і замежнымі 
фалькларыстамі перавыдаюцца паўзабытыя даследаванні і 
зборы фальклору, выяў ля юцца фальсіфікацыі і місты-
фікацыі.

Можна канстатаваць, што актуальнымі праблемамі су-
часнай фалькларыстыкі з’яўляюцца: вербальны фальклор, 
яго склад і структура; сучасная міфалогія і сучасны фаль-
клор, формы «нізавой» славеснасці; міжэтнічныя каму ні-
кацыі і фальклор; абрад, народная рэлігія; «ніжэй шая» 
міфалогія, народныя вераванні і дэманалагічныя апавя-
данні; дзіцячы фальклор; праблемы і метады гіста рычных 
рэканструкцый у фалькларыстыцы; гістарычная памяць 
у фальклоры; геаграфія фальклорных фактаў і фальк лорныя 
дыялекты; сістэматызацыя фальклорных фактаў; праблемы 
генеральных і дапаможных фальклорных указальнікаў; 
мова фальклору, стылістыка фальклорнага тэксту; фаль-
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клор і кніжнасць, праблемы фалькларызму мастацтва; ме-
тады і методыкі вывучэння вусных традыцый; семіётыка 
фальклору; фальклор і этналогія, фальклор і міжэтнічныя 
працэсы; фальклор замкнёных рэлігійных супольнасцей; 
фальклор і сродкі масавай інфармацыі; сістэ матызацыя 
і класіфікацыя твораў фальклорных тво раў, іх сюжэтаў і ма-
тываў, складанне структурных указаль нікаў і іх камп’ю тэр-
ных версій; развіццё музычнага фальклору ў вёсцы і гора-
дзе; дзейнасць устаноў адукацыі па рэканструкцыі, адра-
джэнню і актуалізацыі фальклору. Гэ тыя праблемы распра-
цоўваюцца ў артыкулах і манаграфіях фалькларыстаў Бела-
русі і іншых славянскіх краін, выносяцца на абмеркаванне 
на міжнародных канферэнцыях і кангрэсах, у прыватнасці 
на Першым і Другім Усера сійскіх кангрэсах фалькларыстаў 
у Маскве [1]. Рас пра цоўка на аснове новых падыходаў пера-
лічаных і іншых пытанняў змяшчае ў сабе вялікі патэнцы-
ял, які дапаможа навуцы пра «жывую старажытнасць» і бы-
та ванне сучасных фальклорных форм раскрыць новыя 
грані.

Сучасная фалькларыстыка ва ўмовах пашыранага разу-
мення фальклорнага тэксту (тэкстам-мінімумам у фаль-
клоры слушна лічыцца парэміялагічная форма (прыказка, 
загадка, закляцце), а тэкстам-максімумам (ці гіпер тэкс-
там) – абрад, які складаецца з шэрагу аўтаномных славесна-
акцыянальных элементаў і можа працягвацца нават не-
калькі дзён, як да прыкладу, вяселле ці пахаванне) для па-
спяховага вырашэння ўласных задач дапаўняе свае метады 
прымяненнем метадаў сумежных навук. Структурнае і змяс-
тоўнае ўскладненне ракурсаў вывучэння тэксту, пашырэн-
не яго рэпрэзентацый у сучаснай культурнай прасторы па-
трабуе актыўнага мадыфікаванага выкарыстання тэарэ-
тычных схем і катэгорый этнаграфіі, гісторыі, лінгвістыкі, 
мастацтвазнаўства, семіётыкі, педагогікі, псіхалогіі, сацыя-
логіі, этыкі, візуальнай антрапалогіі і ін шых навук. Да пры-
кладу, у фалькларыстычнай літаратуры сталі звыклымі 
паняцці «структура», «мадэль», «карціна свету», «сістэма», 
«код», «сімвал», «камунікацыя», «тэкст», «кантэкст». Перане-
сеныя з тэорыі інфармацыі, тэорыі сістэм, семіётыкі і інш., 
гэтыя тэрміны з’яўляюцца эле ментамі спецыфічнага наву-
ковага апарату. Пры вывучэн ні сучаснага фальклору спе-
цыялісты выкарыстоўваюць набыткі канкрэтна-сацыя ла-

гічных даследаванняў. «Антра палагізацыя» фалькла рыс-
тыкі дазваляе правесці ўсе ба ковы аналіз фальклору як цэ-
ласнай гісторыка-культурнай з’явы, комплексна вывучыць 
працэсы, якія адбываюцца ў традыцыйнай культуры ў су-
вязі з эканамічнымі, палі тычнымі, тэхналагічнымі і іншымі 
зменамі ў жыцці грамадства. Міждысцыплінарнасць пры 
гэтым трэба разумець як арганічнае аб’яднанне метадаў 
розных навук, якія вывучаюць фальклор, на аснове сфар-
міраваных памежных інтарэсаў. Безумоўна, прынцып мета-
далагічнага сінтэзу павінен закладвацца ўжо на стадыі 
распрацоўкі спецыяльных праграм збору матэрыялу: між-
дыс цы плі нарнае даследаванне становіцца ўсвядомленай за-
дачай, вырашэнне якой патрабуе пэўных навукова-арга ні-
за цыйных дзеянняў. Удалым прыкладам рэалізацыі міжды-
сцыплінарнага падыходу могуць быць вядомая даслед-
ніцкая праграма акадэміка М.І. Талстога (пры вывучэнні 
фальклору Палесся) і даследаванні па тэме Беларускага 
дзяржаўнага інстытута праблем культуры «Сучасны стан 
традыцыйнай мастацкай культуры беларусаў: даследаванне 
і практыка».

У заключэнне адзначым, што перспектывы сучаснай 
фалькларыстыкі звязаны з павышэннем узроўню тэарэ-
ты ка-метадалагічнай рэфлексіі на аснове ўсведамлення 
інтэ гральнасці народнай традыцыі, уключанасці яе ў но-
вую куль турную прастору (дзе фальклорны факт набы вае 
новыя сацыяльныя і культурныя характарыстыкі), арыен-
та цыі фалькларыстыкі на «суб’екта культуры», на непас-
рэдны кантэкст выканання і рэцэпцыі фальклорных 
тэкстаў, а таксама ўключэння самой дысцыпліны ў агуль-
нанавуковую парадыгму культурнай антрапалогіі пры 
захаванні свай го безумоўнага значэння. Сярод асноўных 
задач фальк ла рыстыкі – практычна значны аналіз фаль-
клору су часнасці, вызначэнне духоўна-творчага патэнцы-
ялу народнай тра дыцыі, актывізацыя цікавасці грамадзян 
да традыцыйнай культуры і разам з тым процістаянне яе 
прафанацыі. 

Літаратура
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ТРАДЫЦЫЙНАЯ КУЛЬТУРА Ў БЕЛАРУСКІХ СМІ І АДУКАЦЫІ

Таццяна Шамякіна (Мінск, Беларусь)

Трывожнае пачуццё пакідае знаёмства са станам тра-
дыцыйнай культуры ў адукацыйнай сферы і беларускіх 
мас-медыа. Велізарная колькасць інфармацыі, якая льец-
ца некантралюемай плынню з электронных СМІ, з Ін-
тэрнета самым згубным чынам уплывае на свядомасць 
людзей, асабліва маладых, размывае крытэрыі ацэнак 
маральна-этычных і эстэтычных з’яў. Радыё-тэле-інтэр-
нетаўская ін фар мацыя, нягледзячы на ўвесь яе каласаль-
ны аб’ём і разнастайнасць, нівеліруе чалавечую асобу, 
уніфікуе яе, стандартызуе паводзіны і жыццёвыя запа-
трабаванні лю дзей. Шаблонныя ўяўленні і паняцці, маю-
чы выгляд пра віль насці, на самай справе не адпавядаюць 
цэласнаму вопыту навукі і сапраўднай культуры. Асаб-
ліва згубнае ўздзеянне тэлебачання. Тэлевізар за апошнія 
дзесяцігоддзі стаў самастойнай рэальнасцю – вір-
туальнай, а ў сапраўд най рэ чаіснасці ён выклікаў ду-
хоўны рэгрэс, разлажэнне, зніш чэнне чалавечай душы, 
пераўтварыў добры, праца любівы, інтэлігентны народ у 
натоўп спажывальнікаў рэчаў і рознага роду даброт. 
Тэлевізар робіць чалавека істэрычным, пры вучае да 
сібарыцкага ладу жыцця, ляноты, суцэльнага лету цення, 
паралізуе волю, разбэшчвае. Шматлікія дасле даванні ў 
розных краінах паказваюць, што дзеці, якія шмат часу 
праводзяць перад тэлевізарам, дрэнна вучацца, губля-
юць памяць, яны апатычныя і фі зічна нездаровыя. 

Ёсць і іншы аспект праблемы. Страта традыцыйных 
вераванняў і шырокае распаўсюджанне электронных СМІ 
прывялі да замены веры рознага роду сацыяльнымі 

міфамі. Любы чалавек у любым грамадстве знаходзіцца ў 
палоне стэрэатыпаў дадзенага грамадства, якія і можна 
лічыць мі фа мі і якія на 80 % вызначаюць светапогляд і 
паводзіны чалавека. Шырокае распаўсюджанне сацыяль-
ных міфаў абу моў лена тым, што яны апелююць хутчэй да 
эмоцый, чым да розуму, хоць вельмі часта бываюць агор-
нутыя ў абалонку навуковай тэорыі. Менавіта ў наш час 
міфы як з’ява па сутнасці ірацыянальная пачалі вы-
карыстоўвацца з рацыя нальнымі мэтамі і сталі важней-
шым сродкам маніпуляцыі калектыўнай свядомасцю на-
рода. Распаўсюджваюць міфы ў асноўным электронныя 
СМІ. Імкненне развянчаць міфы не прыводзіць да ста-
ноўчых вынікаў: тут дзейнічаеш словам, на баку ж тэ-
левізара і слова, прычым часта слова з вус наў як быццам 
бясспрэчных аўтарытэтаў, і багаты візуальны рад, і сродкі 
су гестыі – не толькі 25-й кадр, а іншыя, намнога больш 
тонкія, прыёмы сублімаванага ўздзеяння. 

У сучаснай Беларусі міфы, што авалодалі інтэлігенцыяй 
і моладдзю, маюць сваю спецыфіку. Паколькі гэтая частка 
насельніцтва добра валодае не толькі беларускай, але і рус-
кай мовай, то яна не агароджана, хоць у нейкай ступені, як 
народы іншых былых савецкіх рэспублік, сваёй роднай мо-
вай ад згубнага ўплыву расійскіх сродкаў масавай інфар-
мацыі, бясспрэчна, самых амаральных на постсавецкай 
пра сторы, ды, думаю, і ў свеце. У выніку беларусы ўбіраюць 
у сябе, паглынаюць ідэалогію, варожую і здароваму сэнсу, 
і пачуццю справядлівасці, і універсальным каштоўнасцям, 
і традыцыйнай культуры.
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Пад традыцыйнай мы разумеем, перш за ўсё, культуру 
народную і культуру класічную – не толькі айчынную, але 
і сусветную. Культура – дысцыплінаваны стан ведаў, быц-
ця, паводзін, вынік свядомай творчасці і ўстойлівая сістэма 
духоўнага, разумовага, пачуццёвага вопыту. Культура ўста-
наўлівае іерархію каштоўнасцей, якія сучаснымі СМІ ў вя-
лі кай ступені знішчаюцца, размываюцца; тут ства раецца і пра-
пагандуецца або субкультура, або псеўда культура, або ан-
тыкультура.

Беларусы – людзі дапытлівыя, цікаўныя да розных 
праяў жыцця. Таму інтэлектуальныя запатрабаванні на-
сельніцтва айчынныя СМІ ўсё ж улічваюць. Так, амаль кож-
ны беларускі друкаваны орган змяшчае, прытым рэгулярна, 
эксклюзіўны матэрыял, часта навуковы, але ў папулярным 
выкладзе. Напрыклад, пра народную культуру як сістэму 
сімвалаў, пэўных кодаў друкуе свае допісы ў «Звяздзе» і ін-
шых газетах і часопісах вядомы айчынны фалькларыст 
Янка Крук. У масавай газеце «Беларусь сегодня» нязменна 
карыстаецца велізарнай папулярнасцю рубрыка «У пошу-
ках страчанага», а таксама культура лагічныя доследы вядо-
мага ў Беларусі навукоўца Адама Мальдзіса, архіўныя 
пошукі Уладзіміра Скалабана і Люд мілы Рублеўскай. Газеты 
«Минский курьер» і «Вечерний Минск» публікуюць матэ-
рыялы пра стары Мінск. У прынцыпе ўсе выданні ў той ці 
іншай ступені змяшчаюць допісы пра навіны культурнага 
жыцця. Ствараецца ўражанне, што ўсім відам культуры – 
і традыцыйнай, і авангард най – адводзіцца роўнае месца. 
На самай справе гэта ілюзія. Сапраўднай культуры – народ-
най і класічнай – у СМІ недаравальна мала, не больш 5 %. 
Дастаткова спаслацца на такі факт. 90-годдзе з дня нара-
джэння выдатнейшых, сапраўды народных пісьменнікаў, 
Андрэя Макаёнка і Івана Мележа, не былі адзначаны 
ў большасці сродкаў масавай інфармацыі. Некалькі радкоў 
петытам – быццам гаворка ідзе не пра класікаў беларускай 
літаратуры, якімі б ганарыўся любы іншы народ. Праўда, 
Саюз пісьменнікаў Беларусі ў час схамянуўся, нагадаў тэле-
бачанню пра юбілей І.Мележа, і новае кіраўніцтва Тэле ра-
дыёкампаніі тэрмінова скарэкціравала праграму, выпусціла 
дакументальны фільм пра пісьменніка і мастацкую кіна-
стужку па яго несмяротнай «Палескай хроніцы». Пра 
А. Ма каёнка, некалі лепшага камедыёграфа Савецкага Саю-
за, п’есы якога ставіліся ў сотнях тэатраў, нагадаць не 
паспелі…

Штодзённа і штотыднёва газеты Беларусі, як і Расіі, 
напоўнены аповедамі пра «зорак» шоу-бізнесу, тэлевяду-
чых, камерцыйных пісьменнікаў, якія даюць шматлікія 
інтэрв’ю, раскавана паводзяць сябе, крыўляюцца. Прабле-
мы высмоктваюцца з пальца: «У якіх вы адносінах з кош-
камі?», «Дзе вы лечыце зубы?», «Калі вы апошні раз цала-
валіся?» Усё для таго, каб лішні раз нагадаць, убіць у свядо-
масць, у памяць абывацеля пэўнае прозвішча. Так ствара-
юцца дутыя аўтарытэты, ўяўныя куміры, якіх шануе мо-
ладзь. А традыцыйная культура – на апошнім месцы, для яе 
няма ні спецыяльных выданняў (акрамя ў некаторай 
ступені «ЛіМа»), ні дадаткаў, ні ўкладышаў да масавых га-
зет, як для прадстаўнікоў шоу-бізнесу. 

Зноў спашлюся на прыклад. Перад 8 сакавіка ў бела-
русаў аказаліся тры вольныя дні. Чым жа цешыла ў гэты час 
гледачоў беларускае тэлебачанне? 5 сакавіка Першы канал 
паказаў дастаткова прыстойны дакументальны фільм 
«К. Кра піва. Таямніцы біяграфіі» – да 115-годдзя з дня нара-
джэння класіка. СТВ – традыцыйна «Новыя падарожжы 
дылетанта», якія хоць у нейкай ступені знаёмяць беларусаў 
з іх радзімай. Канал «Лад» – зноў-такі традыцыйную пера-
дачу «Страсці па культуры» і дакументальны фільм «Кахан-
не ў жыцці і творчасці М.Багда новіча». У наступныя дні 
ў музычных перадачах – песні са мага нізкага гатунку і, як 
заўсёды, бясконцыя расійскія серыялы і амерыканскія кіна-
стужкі. І толькі 8 сакавіка на Першым канале «Вялікі кан-
цэрт», дзе гучала класічная і народная музыка. 

Дэградацыя культуры адбываецца таму, што ў трады-
цыйным мастацтве бачаць або палітычна-дыдактычны 
сродак, або забаўляльны. У выніку ў СМІ і адукацыі ма-
стацтва выкарыстоўваецца як своеасаблівы прывесак, які 
магчымы пасля працы, вучобы, бо ён прызначаны як быц-
цам толькі для адпачынку, для забавы. Між тым, мастацт-

ва – адзіная з’ява, у якой чалавек ўвасабляе сябе ў сваёй 
чалавечай цэласнасці, у паўнаце сваіх перажыванняў, 
роздумаў, мар. Мастацтва – такі спосаб самапазнання ча-
лавека, з якім нія кі іншы не параўнаць. Аднак у апошні час 
мастацтва загналі ў рэзервацыю, яно ігнаруецца, усяляк 
прыніжаецца, прад стаўляецца або як памыйка, куды 
індывідуум скідвае свае комплексы, або як гульня, спосаб 
забыцця ад жорсткіх рэалій жыцця. У Беларусі палічылі 
неабходным пакінуць абсалютна адыёзны, амаральны ка-
нал НТВ, але ліквідавалі расійскі тэлевізійны канал «Куль-
тура». Беларускі «Лад», у якім пераважаюць спартыўныя 
перадачы, замяніць «Культуру» ні ў якім разе не можа. 
Наіўнымі ўяўляюцца і настойлівыя заклікі пісьменні каў 
дапусціць іх на ТВ. Гэта немагчыма ў прынцыпе. Пісь-
меннікі для тэлебачання – канкурэнты. Калі людзі будуць 
больш чытаць, значыць, будуць менш глядзець тэлевізар, 
менш паглынаць рэкламы.

У выніку насельніцтва адвучана ад сапраўднай культу-
ры, моладзь пра яе ўвогуле не мае ніякага ўяўлення. Перада-
чы, прысвечаныя класічнаму мастацтву, ідуць у самы няз-
ручны час, яўна – толькі для справаздачы: маўляў, ёсць 
у нас яны. Міністр культуры П.Латушка нядаўна на нарадзе 
ў Гомелі рэкамендаваў вярнуць у школы дысцы пліну «Су-
светная мастацкая культура». Яна дрэнна выкладалася, 
таму яе ліквідавалі, але ва ўсялякім разе сведчыла, што ёсць 
і нешта альтэрнатыўнае масавай культуры. Унікальная ву-
чэбная дысцыпліна «Гісторыя і тэорыя сусветнай культу-
ры», якая пачынала чытацца на філалагічным факультэце 
БДУ яшчэ ў 80-я гады, скарацілася за гэты час у чатыры 
разы. Гадоў дзесяць таму вядомы «палітычны дзеяч» 
А. Казулін, калі быў рэктарам БДУ, ліквідаваў дысцыпліну 
«Беларусазнаўства», якая карысталася нязменнай папуляр-
насцю ў студэнтаў. Дысцыпліна «Гісторыя Беларусі» абса-
лютна не замяняе «Беларусазнаўства», бо чытаецца толькі 
ў адным аспекце. «Беларусазнаўства» ж знаёміла і з прыро-
дай, і з народнай культурай, і з прафе сійнай культурай на 
працягу тысячагоддзя, з ментальнасцю народа, давала цэ-
ласнае ўяўленне пра краіну, прычым вельмі часта ў аздаб-
ленні мастацкага слова, з паэтычнымі прыкладамі. У той 
час, калі ў Японіі кожны выпускнік базавай школы ведае, 
згодна праграме, 50 народных песень, у нас ўжо вырасла 
некалькі пакаленняў, якія не маюць ніякага паняцця пра 
народную і класічную культуру. Гэта катастрофа намнога 
большая, чым землятрус. Дарэчы, так званы «японскі цуд» 
у 60-я гады ХХ ст., фактычна імгнен нае авалоданне краінай 
самымі сучаснымі тэхналогіямі, якраз абумоўлены захаван-
нем і надзвычай кранальным стаўленнем японцаў да сваёй 
традыцыйнай культуры. Тыя ж японцы шляхам скрупулёз-
ных доследаў высветлілі, што ў чалавека з нізкай агульнай 
культурай зніжаная вытворчасць працы, адсутнічае адказ-
насць за даручаную справу. Таму яшчэ ў 80-я гады кіраўнікі 
фірмаў і прадпрыемстваў абавязалі сваіх супрацоўнікаў 
праходзіць курсы па гісто рыі сусветнай культуры – музыкі, 
жывапісу, архітэктуры [1, 164]. У ЗША менеджэраў падчас 
павышэння імі ква ліфікацыі прымушаюць аналізаваць 
літаратурныя творы, наведваць спектаклі па класічных 
п’есах. Многія ўрачы гавораць сёння пра каласальны 
тэрапеўтычны, лячэбны эфект мастацтва.

Адно з вялікіх няшчасцяў нашага жыцця, нашай 
свядомасці і эмацыйных праяўленняў – занядбанне трады-
цый, страта арыенціраў, парушэнне гістарычнага кантыну-
уму. Галоўная небяспека і галоўны недахоп сучаснай сіс-
тэмы адукацыі – знішчэнне вобразнага мыслення. Яно па-
чынаецца ўжо з сярэдніх класаў школы, а ў ВНУ пра яго 
ўвогуле гаворка не ідзе. Чыноўнікі выстаўляюць педа гогам-
літаратуразнаўцам тыя ж правілы і нормы ў наву чанні, што 
і пры падрыхтоўцы іншых дысцыплін, як быццам літа-
ратура – звычайны прадмет, а не від мастацтва, навучанне 
якому патрабуе зусім іншых падыходаў, чым навучанне 
хіміі і нават мовы. Знішчэнне вобразнага мыслення цягне 
за сабою шматлікія наступствы. Вобразнае мысленне – ас-
нова ўяўлення, фантазіі, няма фантазіі – няма крэатыўнасці, 
патухае творчы патэнцыял, які ёсць у любога дзіцяці; знікае 
цікаўнасць да іншага чалавека, ды нават і да пазнання само-
га сябе. Адсюль – жорсткасць у адносінах да іншага, раў-
надушша да жыцця, злачынствы, немагчымасць захаваць 
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сям’ю, суіцыды. Заканадаўчыя акты стрымліваюць крайнія 
праяўленні разбуральных інстынктаў, але ўсё ж выхаваўчы 
іх патэнцыял невялікі. Так званыя «рэформы» адукацыі 
тармозяць развіццё здольнасці дзяцей да цэласнага і глыбо-
кага ўсведамлення свету, да шмат чаго, што робіць чалавека 
асобай. Ужо ў не далёкім будучым мы сутыкнёмся з тым, 
што людзям усё цяжэй будзе выражаць свае думкі і эмоцыі. 
Эмацыянальнае жыццё беларуса кволае ўжо цяпер, яму па-
стаянна патрабуецца электрашок у выглядзе тэлепраграм 
і газетных сенсацый. Але пагаршаюцца і ўсе іншыя па каз-
чыкі. Да нас у ВНУ са школы прыходзяць дзеці з надзвычай 
дрэннай памяццю, бо яе не трэніруюць, не прымушаюць, як 
раней, шмат вывучваць класічных вершаў. Адсутнічае ў абі-
ту рыентаў і логіка, уменне бачыць сутнасць той ці іншай 
з’я вы, вылучаць галоўнае, найбольш важнае ў пэўным 
тэксце.

Часам студэнты і іх бацькі незадаволены некаторымі 
дысцыплінамі ў ВНУ: яны, маўляў, не патрэбныя ў будучай 
працы, а ў іншых зашмат тэорыі, мала практычных ведаў. 
Распрацоўшчыкі стандартаў і вучэбных планаў поўнасцю 
згодныя з гэтымі абывацельскімі меркаваннямі, не разуме-
ючы, што менавіта так званыя «лішнія» веды якраз ствара-
юць крэатыўны задзел асобы, развіваюць яе творчы патэн-
цыял, які спатрэбіцца на любой працы – рынак яе сёння 
непрадказальны. «Парадокс культуры ў тым і заключаец-
ца, – піша выдатны расійскі філосаф А. Панарын, – што да 
многіх яе прадуктаў нельга падыходзіць утылітарна як да 
сродку – іх змест раскрываецца толькі ў рамках прын цыпу 
самакаштоўнасці» [2, 34]. 

Кожная краіна імкнецца ісці па шляху прагрэсу. Але 
прагрэсу чаго? Заклапочаныя камерцыялізацыяй быцця, 
мы неяк забыліся, што важнейшай умовай любога руху на-
перад з’яўляецца ўдасканаленне чалавека – прагрэс усіх 
прагрэсаў. Жывёльны, эгаістычны пачатак у чалавеку, імк-
ненне спажываць і разбураць заўсёды стрымліваліся сум-
леннем, рэлігійнай верай, традыцыяй. Сёння ўсё гэта – 
сістэмай адукацыі, дэбільнымі тэстамі, СМІ – старанна 
разбураецца. Старшыня Савета дырэктараў школ краін 
СНД прафесар Я.С. Турбоўскі адзначае, што праблемы ва 
ўсіх краінах СНД аднолькавыя: «Рэзкая страта якасці 
адукацыі пры абсалютна фармальным кантролі… Рэзкае 
зніжэнне элементарнай выхаванасці дзяцей…. Так званы 
балонскі працэс, змена адукацыі з арыентацыяй на Захад, 
а не на ўласныя традыцыі, тэставы прынцып навучання… – 
праблемы агульныя» [4, 14]. Як адзначаюць шмат якія ра-
сійскія аналітыкі, разбурэнне традыцыйнай сіс тэмы аду-
кацыі, працэс варварызацыі насельніцтва носіць, відавочна, 
свядомы характар. А мы, беларусы, бяздумна паўтараем 
расійскія так званыя «адукацыйныя рэформы», абы толькі 
не лічылі б нас правінцыяламі. Разбураць заўсёды лягчэй, 
чым ствараць. Таму на шляху энтрапіі – у прынцыпе вечна-
га закона Сусвету – павінна стаяць асабліва моцная заслон-
ка – культура. Культура – адзіны стрыжань, хрыбет, які 
здольны стрымаць, захаваць чалавека, нават калі ўсе 
астатнія бакі яго жыцця разбураныя. Ніякі навуковы пра-
грэс, ніякая тэхніка (чаго яна каштуе ў параўнанні з сіламі 
прыроды, мы бачылі ў Японіі), ніякія вытворчыя адносіны, 
законы і загады не захаваюць чалавека чалавекам, калі ў ім 

загінула мараль і развеялася душа. Толькі праз адраджэнне 
культуры ляжыць шлях да адраджэння і развіцця краіны. 

Кіраўнікі Беларусі і асобных арганізацый гэта разу-
меюць. Але палажэнне ў культуры даволі запушчанае. На 
месцах звяртанне да традыцый адбываецца часцей за ўсё на 
самым спрошчаным, прымітыўным, павярхоўным узроў-
ні – тыпу выкарыстання пластыка ў рэстаўрацыі мірскага 
палаца. Пры наяўнасці вялікай колькасці цудоўных ан-
самбляў народнай музыкі, спеваў шырокая публіка іх усё ж 
мала ведае. Ва ўмовах залішне агрэсіўнай і несбалансаванай 
інфармацыі неабходна ставіць пытанне і пра больш эфек-
тыўнае выкарыстанне часу вяшчання, друкаваных плошчаў, 
адукацыйных праграм. Калі масавая культура і так лезе 
з усіх шчылін, ці не варта ў класічным універсітэце больш 
увагі надаваць усё ж традыцыйнай культуры? І ці не з’яў-
ляецца абсурдам тое, што на аддзяленнях, дзе вывучаюць 
замежныя мовы, не чытаецца «Славянская міфалогія», «Бе-
ларускі фальклор»? У той час як на гэтых аддзяленнях іх не-
абходна чытаць у два разы больш, чым на астатніх – 
менавіта ў мэтах выхавання, бо «што ведаю, тое і люблю». 
Веданне той ці іншай мовы заканамерна прыводзіць да 
большай любові да краіны вывучаемай мовы. Гэта даўно 
ўжо аксіёма, на якую закрываюць вочы. Таму для пэўнага 
балансу хоць у нейкай ступені дзяцей неабходна прывучаць 
да свайго, роднага. А што тычыцца СМІ, то наша дзяржава 
не такая багатая, каб можна было за дзяржаўныя сродкі 
запаўняць час і прастору не проста непатрэбнай праблема-
тыкай, а абсалютна пусты мі размовамі і нават глупствам, 
якое вельмі часта можна пачуць з вуснаў неадукаваных гла-
мурных прыгажунчыкаў поп-тусоўкі. 

Такім чынам, мы ставім пытанне пра адбор, уменне 
правільна фільтраваць інфармацыю, пра іерархію каштоў-
насцей, пра неабходнасць улічваць не толькі камерцыйны 
інтарэс, але і мэты выхавання народа, пра большы кан-
троль СМІ з боку грамадскасці. У больш шырокім плане – 
пра місію інтэлігенцыі ва ўмовах яўнай дэградацыі культу-
ры, якая ідзе ва ўсім свеце.

Міхась Савіцкі – лепшы беларускі мастак ХХ стагод-
дзя, які, на жаль, нядаўна пайшоў ад нас, гаварыў: 
«Надзвы чай важна выхаваць катэгорыю людзей, якія б 
прысвяцілі сябе адраджэнню мастацтва ў народзе. 
Энтузіястам неабходна даць свабодна працаваць» [3, 15]. 
На шчасце, у БДУ разумеюць гэта. Сведчанне – вялікая 
колькасць мастацкіх калектываў, а таксама музеяў. Сярод 
іх – музей-кабінет беларускай культуры на філалагічным 
факультэце, створаны такім энтузіястам, пра якіх гаварыў 
народны мастак, – І.В. Казаковай. Яна ж – і ініцыятар на-
шай канферэнцыі.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ДОБРЕ И ЗЛЕ В КИТАЙСКОЙ КАРТИНЕ МИРА, 
ОТРАЖЕННЫЕ В ЯЗЫКЕ ЖИВОПИСИ

Цзян Цюнь, Чжан Синюй (Далянь, Китай / Минск, Беларусь)

До посещения этой научной конференции я несколь-
ко раз спрашивал себя: «зачем участвовать в такой конфе-
ренции?» Наша кафедра занимается культурно-лингви-
стическим сравнением. На моей родине мы преподаем 
русский язык и литературу, а здесь китайский язык и куль-
туру Китая. Это может показаться противоречивым, не 
так ли?

В последнее время в процессе глобализации, объедине-
ния в идеологической, научной и торгово-промышленной 
сфере все больше внимания уделяется Китаю. Для налажи-

вания контактов с Китаем знание китайского языка и куль-
туры является необходимым. Однако, работая за границей, 
мы обнаружили некоторые аспекты, которые нас удивили. 
На начальном этапе развития китаеведения на западе, 
часть китаистов, обративших внимание на китайскую ци-
вилизацию в своих исследованиях столкнулась с некоторы-
ми преградами и недоразумениями. Эти недоразумения 
в какой-то степени можно назвать произвольно созданны-
ми. Взгляд на Китай как страну, наполненную нечистью 
и мифологическими представлениями не является науч-
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ным. Не имеет значения, было ли это слепой похвалой ки-
тайской цивилизации западными учеными, либо их пре-
зрительным отношением, сформированным позже, все их 
представления не являются правильными в описании Ки-
тая. За границей не только среди простых обывателей, но 
также и в некоторых ученых кругах допускаются грубые 
ошибки во взглядах на китайскую цивилизацию, вплоть до 
ошибочных суждений, основанных на собственных догад-
ках и фантазиях. Зачастую люди выносят ложные суждения 
о Китае, при этом, даже не обладая достаточными знания-
ми в китайском языке, и с неоправданным чувством соб-
ственного превосходства критикуют упадок китайской ци-
вилизации, не имея ни малейшего понятия в этих вопросах, 
и потому совершенно не обладающих правом высказывать 
свое мнение. С одной стороны причиной данной проблемы 
является недостаточная подготовка этих исследователей, 
а с другой стороны нехватка культурологов, специалистов 
в культуре Китая.

Найти решение данной проблемы, вот что стало при-
чиной нашего участия в данной конференции.

Поэтому сегодняшнее выступление на тему «Представ-
ления о добре и зле в китайской картине мира, отраженные 
в языке живописи» станет достойным участником этой 
конференции.

Китайский народ всегда считал себя самым искрен-
ним, добрым и красивым народом (это ярко отображено 
в китайской иероглифике, а непосредственно при рассмо-
трении иероглифа Китай (  – джунгуо), что в переводе 
обозначает «серединное государство», то есть самое луч-
шее). История китайской цивилизации очень длинная, тра-
диции представления о добре и зле тоже имеют длинную 
историю. В Китае 56 национальностей, а следовательно, 
легко предположить, что у китайской вежливости и куль-
турных обычаев были разные источники.

От интеллигентного и знающего человека китайская 
культура требует вежливости, элегантности, тактичности 
и соблюдения традиций, а от простых людей – уважения 
интеллигентных, опытных или пожилых людей. Простой 
человек должен смотреть на них и поступать согласно их 
примеру. Таким образом, китайцы сформировали свои 
обычаи и традиции вежливости, которые существуют уже 
несколько тысяч лет и постоянно развиваются и улучша-
ются.

Не важно, на каком этапе китайской истории, не важ-
но, в какой политической и экономической ситуации, ки-
тайские традиции и обычаи оставались достаточно ста-
бильными и достойными уважения. В Китае достаточно 
много обычаев и традиций, и хотя они не являются настоя-
щими законами и обязанностями, но они уже почти стали 
неписаными общепринятыми правилами и концепциями 
поведения, которых люди обязательно стараются придер-
живаться. Издревле в местах проживания китайцев, либо 
в местах, получивших влияние китайской культурной тра-
диции, люди с уважением соблюдали эти древние и очень 
строгие нормы поведения, а именно воспитываемые в них 
искренность, доброта и красота.

Так как же китайцы определяют эти понятия? Это из-
ложено ниже.

I. Уважение к старшим, любовь к младшим. 
Концепция стратификации китайского общества
Китайская культурная традиция требует уважать стар-

ших и любить младших. В молодости нужно стараться по-
лучить знание, но получив знания нужно по-прежнему 
быть скромным, нельзя хвалиться и свободно высказывать 
свое мнение, необходимо всегда помнить одно китайское 
правило « , » (всегда есть кто-то способ-
нее тебя). Образованный человек должен быть очень тре-
бовательным к себе, и стать примером для других людей. 
Кроме получения знаний, образованный человек должен 
обращать большое внимание на нравственное самосовер-
шенствование. Конфуций сказал: «Будь требовательным к 
себе, научись управлять семьей, овладей знанием и исполь-
зуй свои знания в служении государству, создай гармонию 
в обществе». Еще с древних времен требованием к образо-
ванным людям было стать опорой и примером общества и 

государства. Образованный человек обязан уважать стар-
шее поколение и заботиться о младших, иметь опыт 
в управлении семьи и общества, и при государственных 
нуждах своевременно посвятить себя ему.

Традиции уважения старших и чиновников стало 
причиной стратификации китайского общества. Они как 
невидимая паутина окутали все стороны китайской жиз-
ни. Например: китайское общество это общество, строго 
соблюдающее традиции сыновей почтительности. Всегда 
защищались интересы старших, и во многих делах сохра-
нялся приоритет их мнения. Китайское общество – обще-
ство, основанное на уважении авторитета и руководства, 
верхушка общества всегда получает особые права. Китай 
это страна сельскохозяйственной экономики, культура 
которой получила большое влияние со стороны сельского 
хозяйства, при решении вопросов человек в первую оче-
редь думал о выгоде своей семьи и окружения. Такой об-
раз мышления породил несправедливое понятие защиты 
своего места, как в бук вальном, так и в экономическом 
смысле.

Китайские обычаи требуют «люби народ как сына, ува-
жай старшего (руководителя) как мать с отцом». С одной 
стороны простые люди должны слушаться руководителей, 
уважать их как своих родителей (в китайском языке есть 
одно слово « » которое обозначает местная админи-
страция (дословно чиновник-родители). С другой стороны 
китайская культурная традиция требует от руководителя 
заботы о простых людях, отношения к ним как к членам 
семьи. И когда у них возникают сложности, руководитель 
должен изо всех сил стараться помогать им. Поэтому еще 
с древних времен и до сих пор когда китайцы хвалят хоро-
ших руководителей, то часто говорят: « » – любить 
народ как сына.

Китайская культурная традиция очень обращает вни-
мание на общественные интересы и престиж. Китаец не 
будет жертвовать благосостоянием семьи и окружения 
ради своей собственной выгоды, даже если это ему очень 
удобно. Это совсем не означает, что все китайцы такие бес-
корыстные, но показывает что бескорыстность – обяза-
тельное качество всего общества в целом, очевидно кто-то 
может и захотел бы пожертвовать благосостоянием коллек-
тива во имя своей выгоды, но не осмелился бы. Если он на-
вредил интересам коллектива, то это обязательно вызовет 
всеобщее неприятие. Для человека уважать китайца, стать 
его другом значит уважать его семью, его друзей и окруже-
ние, а особенно уважать старшее поколение и его учителей. 
Вот еще один пример этой традиции. При посещении дома 
не очень хорошо знакомых вам людей вы в первую очередь 
должны поприветствовать самых старших членов семьи. 
Выражение своего уважения к страшим семьи означает вы-
ражение уважения ко всей семье. В то же время, чтобы по-
казать свою симпатию другу нужно в первую очередь вы-
разить свое уважение его учителю. Как уже было сказано 
выше, уважение учителя является важной традицией в ки-
тайской культуре. Даже после окончания обучения, и в том 
случае, если бывший ученик теперь занимает позицию 
выше, чем его учитель, он все равно всю жизнь уважает 
и ценит учителя. Поэтому китайцы говорят: « , 

» («один день – учитель, всю жизнь – родитель»).

II. Человек должен быть честным и добрым, честно 
зарабатывать, не боятся неудач и не воспринимать 
их близко к сердцу
Китайская традиция требует от человека быть доб рым, 

относиться к другим людям со всей душой, ненавидеть ли-
цемерных и лживых людей. Быть снисходительным и тер-
пеливым к другим, стремиться к взаимопониманию. Ки-
тайцы при общении всегда пользуются золотым правилом 
«относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились 
к тебе». Китайские обычаи требуют от бизнесменов поддер-
живать репутацию, не обманывать клиентов, быть вежли-
вым и честно зарабатывать деньги. Китайцы уделяют осо-
бое внимание общению с друзьями и налаживанию контак-
тов с новыми людьми. Они любят помогать друзьям, отно-
шения с друзьями зачастую даже ближе чем с родными. 
С точки зрения китайцев одногруппники, коллеги это уже 
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друзья. При общении они обращают внимание не только на 
то, что человек говорит, но и то, как он поступает в жизни. 
Дела дороже слов.

Хотя китайский народ очень вежливый, но он не лю-
бит чрезмерности. Китайцы считают, что с родственника-
ми и друзьями излишняя вежливость неприемлема. Если 
вы слишком вежливы, то это может быть расценено как 
фальшивое поведение или желание отдалиться от человека. 
Китайцы не привыкли к «европейской» вежливости, дома 
редко говорят «спасибо», «пожалуйста», «не стоит благо-
дарности» и т.д. Родители и старшее поколение очень редко 
используют эти слова при общении с младшими, хотя и го-
рячо любят их.

Китайские обычаи требуют быть снисходительным 
и терпеливым в общении, и стараться достигнуть взаимо-
понимания. С друзьями нельзя быть мелочным, нельзя ум-
ничать. Китайцы не любят жадных, особенно в плане денег. 
Везде где есть китайцы, очень часто можно наблюдать, как 
они спорят за право оплатить счет, не важно пошли ли вы 
в ресторан или просто гуляете с друзьями.

Китайцы ненавидят ложь. Если соврал другу, это заде-
нет его чувства. Если допустил ошибку, друг всегда про-
стит. Однако, если это злодеяние было нарочным, или вы 
просто соврали, то прощение получить будет очень слож-
но. В общении важна скромность, если китаец сделал что-
то неправильно, то он сначала извиниться. Даже если чело-
век допустил ошибку, обычно ему дадут возможность со-
хранить репутацию и исправить ее самому. К нему будут 
вежливыми и снисходительными. Если человек продолжа-
ет настаивать на своей правоте, тогда он потеряет друже-
ское отношение коллег окружающих. Когда китайцы пре-
кращают отношения с кем-то, как правило, не дают волю 
эмоциям, с нечестными либо недостойными хорошего от-
ношения людьми обычно не общаются.

Китайцы не любят показывать свои чувства, свою сим-
патию, гнев, печаль и радость. Не важно в какой ситуа ции, 
китаец всегда спокоен, невозмутим, смел, мягок в решени-
ях, только неуверенные в себе люди попадают в конфликт-
ные ситуации и обнажают свои чувства.

III. Китайский принцип золотой середины 
и вопросы репутации
Одним из важных принципов в китайской традиции 

является принцип золотой середины, решая вопросы нель-
зя прибегать к крайностям. Из ранее упомянутого примера 
видно как китайцы относятся к человеку, допустившему 
ошибку. Это и является показателем принципа золотой се-
редины.

Если человек допустил ошибку и осознал это, хочет ее 
исправить, китайцы не станут его упрекать, а дадут ему 
возможность вернуться назад, используя намеки и недо-
молвки. Прямая критика также неприемлема, но допустима 
в том случае, когда провинившийся грубит. Надо сказать, 
что открытые конфликты – очень редкое явление среди ки-
тайцев.

Китайцы очень обращают внимание на престиж и ре-
путацию в делах. Договоренность о правильном общении 
не прописана в договорах или на бумаге. Обычно китайцы 
не любят подписывать договоры, определяющие поведение 
сторон. Они считают, что слово имеет вес. Например: в ки-
тайском языке часто говорят: « , » (му-
жик сказал, мужик сделал; слово – дело); « , 

» (слово не воробей – вылетит, не поймаешь), 
« » (слово – золото) и т.д. Человек должен всегда 
соблюдать свое обещание, не важно, написано ли это обе-
щание на бумаге или нет. Если человек не отвечает за свои 
слова, то его называют « » (что дословно значит «съел 
свое слово»). На такого человека другие смотрят свысока. 
Китайцы считают, если человек часто не выполняет обеща-
ния, то у него никогда не будет настоящих друзей.

У китайцев очень развито чувство благодарности. 
Если нам кто-то помог, мы навсегда это запомним и найдём 
способ отблагодарить. Мы сильно критикуем неблагодар-
ных людей. Хоть оно и так, но мы, когда помогаем другим, 
совсем не ждем благодарности, одинаково помогаем и не-
знакомым и друзьям. Такое качество считается у нас самой 

высокой добродетелью. Китайцы очень ценят дружбу, для 
того, чтобы помочь другу забывают о всех своих заботах, и 
даже готовы пожертвовать своей жизнью. Поэтому в ки-
тайском языке есть такие выражения: « , 

» (чем больше ты уважаешь меня, тем больше я уважаю 
тебя); « , » (даже маленькая по-
мощь достойна великой благодарности). В Китае не приня-
то сразу же благодарить человека. В истории есть немало 
случаев, когда благодарности воздавались через поколения.

Многие иностранцы часто замечают, что мы никогда 
не говорим «нет». На это повлиял принцип золотой середи-
ны, согласно которому не стоит прибегать к крайностям. 
На самом деле у нас есть 10000 способов выразить несогла-
сие, не используя слово «нет».

Понятие сохранения репутации тоже является одним 
из ключевых в концепции золотой середины. Вот один 
пример.

В Пекине есть один большой и известный ресторан, 
который называется «Цюан Дзю Дэ» (единственный ресто-
ран в котором готовят настоящую пекинскую утку), благо-
даря своей абсолютно новой и необычной маркетинговой 
политике он привлек много клиентов и улучшил состояние 
бизнеса. А именно новый маркетинговый ход заключался 
в том, чтобы не позволить клиентам перебарщивать – не 
переедать, не перебирать с алкоголем, не транжирить. Ко-
нечно, вы подумаете, что это странно. Как правило, цель 
открытия ресторана – зарабатывать деньги, а если не зара-
батывать, так зачем открывать ресторан? Но факты говорят 
сами за себя, с введением новой маркетинговой политики 
ресторан не только заработал еще больше денег, но и при-
влек еще больше клиентов. В чем же секрет?

На самом деле этот ресторан хорошенько изучил пси-
хологию клиентов, убеждая клиентов не транжирить, зака-
зывая слишком много блюд, он заработал прекрасную ре-
путацию и всеобщее уважение. Согласно обычаям, китай-
цы, приглашая гостей, любят хвастаться и шиковать, зака-
зывают очень много разных дорогих блюд и дорогой алко-
голь. Приглашающий обязательно тратит много денег, ко-
личество приготовленной еды обязательно должно быть 
больше чем могут съесть гости, часть еды обязательно 
должна остаться недоеденной. Таким образом, приглашаю-
щий показывает, что он богат, щедр и умеет налаживать 
связи. Если же заказанной еды оказалось как раз, или оста-
лось недоеденным совсем немного, даже если гости уже на-
елись, всё равно могут подумать, что приглашающий по-
жадничал и не приготовил больше. Китайцы очень щедрые, 
приглашая гостей, могут потратить на угощения одну или 
даже несколько месячных зарплат. По традиции они гото-
вят много еды, иногда еды, приготовленной на пять гостей, 
хватило бы и на десять.

В такой большой стране, с таким многочисленным на-
селением, так много приглашающих в гости людей, такие 
растраты, конечно же, удивляют. Согласно статистике, 
в Китае каждый год на расточительные продовольственные 
нужды уходит несколько миллионов тонн зерна. К тому же 
большое количество рыбы и морепродуктов, овощей и дру-
гих продуктов. Некоторые побывавшие на китайских бан-
кетах иностранцы с удивлением говорят: «Если оценивать 
Китай, глядя на стол, то можно сказать, что он более развит, 
чем все развитые страны».

Китайцы так много тратят на гостей, но это совсем не 
значит, что им не жалко денег, все это потому, что такая ще-
дрость стала традицией, которая берет свое начало из древ-
ности. Они не могут противостоять и не соблюдать ее. Ре-
сторан «Цюан Дзю Дэ» осознал эту проблему, поэтому и за-
воевал симпатию и уважение клиентов. Как же они это 
сделали? Во-первых, в ресторане официант напоминает 
клиентам заказывать подходящее количество еды, руково-
дит клиентами в их выборе, подсказывая недорогие и вкус-
ные блюда, таким образом, помогая клиентам потратить 
меньше денег и сохранить лицо. А во-вторых, полностью 
доевшим блюдо посетителям пролагается подарок в виде 
дисконтной или подарочной карты, а иногда даже продук-
тов. Согласно подсчетам ресторана, хоть количество при-
были в среднем от одного человека и уменьшилось, но из-за 
того что ресторан позволил посетителям экономить день-
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ги, сохранять лицо, чувствовать себя удобно и спокойно, 
количество постоянных посетителей возросло, тем самым 
увеличив прибыль ресторана.

В конце я бы хотел уточнить, Китайская культура как 
море глубока и широка, и является богатейшим достояни-
ем мировой культуры. Культурологи говорят, для познания 
другой культуры минимальным требованием является зна-
ние языка. Трудно себе представить, что человек, не знаю-
щий китайского языка, может стать ученым-китаистом. 
Тогда как позволить большему количеству людей узнать 
китайскую культуру? Ответ прост, вопросами китайской 
культурологи должны заниматься люди, говорящие на ки-
тайском, как на родном. Если сказать, что китайская куль-
тура как гора, то мы это гид, который с желанием и интере-

сом ведет свою группу в гору. И если мы – гид, то на наших 
плечах лежит большая ответственность.
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КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ БЕЛОРУССКОГО ПОЛЕСЬЯ 
КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В РЕГИОНЕ

Леонид Гайдукевич (Минск, Беларусь)

Культурно исторический потенциал, составляющий ос-
нову рекреационных ресурсов, является важным элемен-
том туристической привлекательности страны. Куль турно- 
исторические ресурсы включают объекты экскурсионного 
показа (памятники и памятные места, природные и произ-
водственные объекты, экспозиции музеев), а также этно-
графические памятники материальной и нематериальной 
культуры, отражающие национальную специфику жизни 
народов (обычаи, традиции, праздники, национальная кух-
ня, одежда и т. д.).

Осенью 2004 года Беларусь присоединилась к Конвен-
ции об охране нематериального культурного наследия, тем 
самым наше государство подтвердило свою ответствен-
ность за сохранение нема териального культурного насле-
дия [1, с. 9]. В октябре 2009 года белорусский ритуальный 
обряд «Колядные цари» деревни Семежево Копыльского 
района внесен в список элементов мирового нематериаль-
ного культурного наследия ЮНЕСКО [2, с. 5].

Культура Беларуси формировалась под влиянием раз-
личных историко-культурных и геополитических факто-
ров, что в свою очередь нашло отражение в большом раз-
нообразии и богатстве народных промыслов, ремесел, тра-
диций и является ресурсной основой развития в респуб лике 
фольклорно-этнографического туризма.

Территория Западного Полесья граничила с украин-
ским и польским этнокультурными ареалами, что сказа-
лось на многих чертах традиционной культуры этой части 
Беларуси. В целом, Западное Полесье – это регион Беларуси, 
где в наибольшей степени сохранились фольклор и этно-
культурные традиции белорусского народа.

Фольклорно-этнографический туризм – один из ви-
дов познавательного туризма, который предполагает посе-
щение объектов и центров материально-духовной культу-
ры народов [3, c. 595]. Динамичность его развития обуслов-
лена поиском национальной самобытности, сохранения 
национальной культуры, которая испытывает все большее 
влияние массовых стандартов в период глобализации об-
щественного развития.

В основе фольклорно-этнографического туризма ле-
жит интерес народа к своей истории и этнической культу-
ре: древнему укладу жизни, народным традициям и обря-
дам, культуре, т.е. ко всему, что отличает один этнос от 
другого. Ресурсной базой для фольклорно-этнографиче-
ского туризма является фольклор, обряды, обычаи и тра-
диции, народные праздники и фестивали, ремесла и про-
мыслы. В республике насчитывается около 100 центров 
народных промыслов и ремесел, десятки локальных райо-
нов традиционного ткачества и вышивки, гончарства, 
плетения и др. Важным элементом туристической привле-
кательности являются проводимые в республике фестива-
ли, праздники и другие мероприятия, которые составляют 
ресурсную базу событийного туризма и обогащают про-
граммы пребывания иностранных гостей в Беларуси (таб-
лица 1). 

Таблица 1
Фольклорно этнографический потенциал Беларуси 

(по состоянию на 2002 год) [4, с. 291]

Наименование Количество 
объектов

Историкоэтнографические, краеведческие 
музеи 

83

Памятники народного зодчества 87
Дома ремесел, школы народного творчества 77
Фольклорные коллективы 27
Традиционные фестивали и ярмарки на-
родного творчества 

16

Фабрики художественных изделий 25
Всего 315

Объектами данного вида туризма являются памятники 
народного зодчества, историко-этнографические музеи, 
дома и центры ремесел, производство сувениров и т.д. Сре-
ди объектов нематериального наследия необходимо выде-
лить обряды, национальные праздники, фестивали, ярмар-
ки, которые значительно повышают познавательную цен-
ность туристических объектов.

Термин «фольклорно-этнографический туризм» час-
то смешивается с понятием «культурный туризм» и «этни-
ческий туризм». Однако рассматривать культурный ту-
ризм (cultural tourism) как фольклорно-этнографический 
будет не совсем правильно, так как они в некоторой степе-
ни разнятся. Не всякий культурный туристический марш-
рут можно назвать фольклорно-этнографическим, так как 
в культурные маршруты помимо фольклорно-этнографи-
ческой тематики могут входить темы современного искус-
ства и жизни общества, например на маршрутах в инду-
стриальных городских районах, исторических участках го-
рода и др.

Этнический туризм – вид туризма, целью которого 
является посещение людьми мест своего исторического 
проживания (посещение родственников, места своего рож-
дения или родителей). Особое значение данный вид туриз-
ма имеет для стран, часть населения которых проживает за 
границей – Польша, Израиль, страны СНГ.

Таким образом, фольклорно-этнографический туризм 
необходимо рассматривать как составную часть куль-
турного туризма. 

Последнее десятилетие отмечено появлением новых 
форм популяризации традиционной культуры Беларуси. 
В их числе – проведение праздников-конкурсов по различ-
ным видам народных художественных промыслов и ре-
месел. Первый республиканский конкурс-праздник – 
«Ганчарны круг-96» – был посвящен гончарному промыслу. 
В празднике принимали участие почти 40 гончаров и ма-
стеров мелкой пластики из всех областей. Успех данного 
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праздника-конкурса, получившего широкую популяр-
ность, как среди мастеров, так и широкой общественности, 
положил начало регулярному проведению в респуб лике 
праздников-конкурсов и по другим видам ремесел:

1996 год – 1-й Республиканский праздник-конкурс 
«Ганчарны круг-96».

1997 год – 1-й Республиканский праздник-конкурс со-
ломоплетения «Саламяны дух».

1998 год – 1-й Республиканский праздник-конкурс ло-
зоплетения «Лазовыя карункi».

1999 год – 1-й Республиканский праздник-конкурс 
резьбы по дереву «Дрэва жыцця».

2000 год – 1-й Республиканский праздник-конкурс вы-
тинанки «Ажурныя фантазii».

2001 год – 1-й Республиканский праздник-конкурс куз-
нечного ремесла «Залатая падкова» [5, с. 18].

В Брестской области в первую очередь уделяют внима-
ние редким ремеслам, практически забытым в других регио-
нах. С успехом здесь прошли праздники-конкурсы кузнеч-
ного ремесла «Баргрымаў перазвон» (Барановичи, 2001 год), 
бондарства и гончарства «Дубовая клёпка i глiня ны збано-
чак» (Иваново, 2002 год), карая (Пинск, 2004 год), плетения 
из природных материалов «Магiя прыроднага хараства» 
(Каменец, 2005 год) [6, с. 677].

Анализ центров традиционных народных промыслов 
и декоративно-прикладного искусства позволяет выделить 
следующие административные районы республики, наибо-
лее перспективные для развития в них этнографического 
туризма. Таковыми являются:

– в Брестской области – Пинский район (Пинск – ко-
стюм, ткачество; Погост-Загорский – керамика), Иванов-
ский район (Мотоль – костюм, ткачество; Огово – роспи-
си), Ивацевичский район (Ивацевичи – ткачество, костюм; 
Телеханы – шпалеры, гобелен);

– в Витебской области – Витебский район (Витебск – 
ткачество, керамика); Браславский район (д. Ахремовцы – 
керамика; Друя – керамика); Дубровенский район (Дубров-
но – керамика, костюм; Ляды – керамика);

– в Гомельской области – Калинковичский район (Ка-
линковичи – костюм, ткачество); Чечерский район (Че-
черск – керамика, ткачество); Ветковский район (Неглюб-
ка – костюм, ткачество);

– в Гродненской области – Гродненский район (Грод-
но – керамика; Скидель – керамика);

– в Минской области – Любанский район (Доросино – 
керамика; Уречье – стеклоделие); Копыльский район (Ко-
пыль – изразцы, ткачество); Клецкий район (Синявка – ке-
рамика; Клецк – костюм, ткачество); Случкий район 
(Слуцк – костюм, ткачество); 

– в Могилевской области – Могилевский район (Мо-
гилев – керамика, костюм); Кричевский район (Кричев – 
керамика, изразцы); Мстиславский район (Мстиславль – 
изразцы, керамика).

Оценка фольклорно-этнографического потенциала Бе-
ла руси, изучение его специфики и структуры в разрезе этно-
графических регионов показывает объективные возмож-
ности для развития данного вида туризма. Белорусский на-
род сохранил традиционный фольклор, обряды, праздники, 
обычаи и ремесла, тем самым создал современную ресурс-
ную и инфраструктурную базу для развития фольклорно-
этнографического туризма на территории Беларуси.

Изучение материалов деятельности ОДО «Виаполь» – 
крупнейшего тур-оператора республики по организации 
экскурсионных маршрутов свидетельствует об усилении 
интереса туристов к фольклорно-этнографическим экскур-
сиям. Так, если в 2003 году девять маршрутов посетило 872 
человека, в 2005 году – 1159 человек, то в 2007 году – 2740 
человек, что составило 15,2% от общего числа обслужен-
ных предприятием туристов [7].

Белорусское Полесье, отличается богатым этногра-
фическим наследием и является наиболее привлекатель-
ной историко-культурной зоной республики для отече-
ственных и иностранных туристов. 

Уникальными и экзотичными объектами экскурсион-
ного показа на территории белорусского Полесья выступа-
ют деревни, сохранившие архаичный уклад жизни, тради-

ционные деревянные хозяйственные и жилые постройки с 
региональными декоративными элементами. В деревнях 
Кудричи, Курадово, Площево, Христоболовичи (Пинский 
район) сохранились жилые дома с крышами, крытыми ка-
мышом и соломой, некоторые дома имеют земляные полы. 
Указанные деревни вызывают значительный интерес у от-
ечественных и иностранных туристов и воспринимаются 
как своеобразные этнографические музеи под открытым 
небом. Следует учитывать, что численность местного насе-
ления в каждой из указанных деревень составляет несколь-
ко десятков человек, среди которых преобладают пожилые 
люди. Очевидно, что в недалеком будущем эти населенные 
пункты могут перейти в категорию нежилых и исчезнут с 
лица земли, если не будут приняты меры по их музеефика-
ции и активному включению в экскурсионные программы.

Наибольшую известность в регионе получила архаич-
ная полесская деревня Кудричи, посещение которой в по-
следние несколько лет входит в программы региональных 
экскурсионных маршрутов («Люди на болоте» и др.). В бли-
жайшей перспективе здесь намечено строительство «агро-
туристического курорта на 200–300 мест», что должно по-
высить туристическую аттрактивность данного региона [8, 
с. 28; 9, с. 4]. 

На территории региона сохранились уникальные цен-
тры традиционных народных ремесел: керамика (д. Город-
ная, Столинский район, Погост-Загородский, Пинский 
район), костюм (Пинск, Туров), ткачество (Пинск, Столин, 
Давид-Городок, Кожан-Городок), резьба по дереву (Тереб-
личи, Оздамичи).

В деревне Оснежицы Пинского района действует Дом 
ремесел, где туристы могут ознакомиться с традиционны-
ми ремеслами, распространенными на территории При-
пятского Полесья (ткачество, вышивка и др.). В д. Малая 
Вулька представляет интерес дом-мастерская, знакомящая 
с традициями соломоплетения. В деревнях Доброславка, 
Стошаны, Камень Пинского района созданы фольклорно-
этнографические коллективы, в Выжловичах действует 
Дом фольклора.

Выступления фольклорных коллективов этого уникаль-
ного региона республики: «Чабатухi» (д. Стошаны Пинского 
района), «Багатуха» (д. Камень Столинского райо на), «Ярок» 
(Туровский дом культуры), «Палескiя музыкi» (д. Дворец Лу-
нинецкого района), «Надзея» (д. Кожан-Городок Лунинецкого 
района) известны далеко за пределами Беларуси [8, с. 27–31].

Музей белорусского Полесья, расположенный в исто-
рическом здании Пинского иезуитского коллегиума, открыт 
в 1926 году и является одним из крупнейших в стране и наи-
более посещаемым музеем на территории Полесского реги-
она. Основной фонд музея включает более 75 тыс. единиц, 
экспозиция музея – ценные коллекции природоведческого, 
археологического, исторического, этнографического харак-
тера. В Пинском районе функционирует ряд музеев регио-
нального и местного значения, представляющих интерес 
для различных категорий туристов: музей «Усадьба полешу-
ка XIX в.» в д. Поречье, Логишинский историко-краеведче-
ский музей, музей этнографии в д. Жаб чицы, литературно-
краеведческий музей Я. Коласа в д. Пин ковичи, литера-
турный музей Е. Янищиц в д. Поречье, народный литера-
турный музей А. Блока в д. Лопатин, музей боевой славы 
в д. Ласицк [8, c. 18].

Первое упоминание о деревне Городная (Столинский 
район) в письменных источниках датируется 1448 годом. 
Городная уже с XVI в., славится традициями гончарства. 
В XIX в. в Городной гончарным делом занимались около 
300 человек. Глиняную посуду пешком несли за несколько 
десятков километров на рынок в Пинск, Столин, поставля-
ли в лавки и магазины не только белорусских городов, но 
также в Варшаву и Краков.

В настоящее время в Городной действует Центр гончар-
ства (руководитель – Олимпиада Леоновец), где, помимо ос-
мотра музейной экспозиции, имеется возможность непо-
средственного знакомства с технологиями гончарного дела, 
общения с мастерами, приобретения сувениров (включая 
изготовление сувениров на заказ с учетом пожеланий орга-
низаторов туров). Этот центр является единственной в Бела-
руси мастерской-музеем гончарного дела. Рядом со зданием 
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Центра находится действующая гончарная печь. Сегодня 
в Городной насчитывается 11 дей ствующих мастеров (как 
правило, пенсионного возраста), кроме того, обучение про-
ходят 15 школьников кружка при Центре гончарства. 

В июле 2008 года в Городной состоялся I Междуна-
родный пленэр гончаров, в котором принял участие 21 мас-
тер-гончар из Беларуси, России, Польши, Украины, Латвии, 
Молдовы, Грузии. 

Центр гончарства в деревне Погост-Загородский Пин-
ского района включен в фольклорно-этнографический 
маршрут Бездеж – Мотоль – Погост-Загородский, знакомя-
щий с традиционными народными ремеслами Белорусского 
Полесья, предлагаемый туристическими фирмами.

На территории Лунинецкого района более 300 масте-
ров занимаются ткачеством, вышивкой, вязанием, резьбой 
по дереву, лозоплетением.

В деревне Богдановка Лунинецкого района проживает 
и работает талантливый народный мастер детской игрушки 
Василий Максимович Савич. В местном школьном музее 
создана интересная историко-этнографическая экспози-
ция. Кроме того, в музее у туристов имеется возможность 
увидеть процесс изготовления игрушек из глины, приобре-
сти понравившиеся работы в качестве сувениров [8, 
c. 28–30].

Большой интерес для туристов представляют традици-
онные народные праздники и обряды: «Каляды», «Купал-
ле», «Гуканне вясны», «Дажынкi», «Шчодрыкi», «Ва джэнне 
кусты» и др. Для небольших туристических групп инсцени-
ровка этих обрядов по предварительному заказу может 
быть представлена в отделе «Крестьянская хата» краеведче-
ского музея г. Лунинца.

В Житковичском районе действуют 34 самодеятельных 
коллектива народной музыки, песни, танца, в том числе 17 
коллективов имеют высокое звание «народный любитель-
ский коллектив». Помимо признанного лидера – народного 
ансамбля «Ярок» Туровского дома культуры, наиболее из-
вестны: фольклорные коллективы «Мiжрэчча» (д. Погост), 
«Стрэчанне» (д. Грабовка), «Дубравiца» (д. Рычов), 
«Сцвiжанка» (д. Семурадцы), «Абiбок» (д. Запесочье), ан-
самбль народной песни «Жытнiца» (Житковичи) 

Популяризации народных культурных традиций и раз-
витию познавательного туризма способствует проведение 
праздников деревень и этнографических фестивалей: 
«Палескi кiрмаш» – Столинский район, «Колеры Палесся» – 

Пинский, «Беларусь – мая песня» – Лунинецкий район, 
«Спявай, маё Палессе» – Житковичский и др. [8, c. 30–31].

Оценка фольклорно -этнографического потенциала ре-
гионов республики свидетельствует о том, что ресурсы ма-
териальной и духовной культуры белорусского народа 
представляют собой объективную основу для развития 
внутреннего и выездного туризма, позволяют разрабаты-
вать тематические туристические маршруты по основным 
культурным центрам страны.

Таким образом, фольклорно-этнографический туризм 
можно рассматривать как одно из направлений культурного 
туризма, основанного на интересе человека к древнему укла-
ду жизни, народным традициям, обрядам и культуре, как 
своего, так и других народов и этнических групп.
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ПОСТФАЛЬКЛОР: НА РОСТАНІ ЭТНАПЕДАГОГІКІ І ТВОРЧАГА ЭКСПЕРЫМЕНТУ 

Энгельс Дарашэвіч (Мінск, Беларусь)

Спецыялісты ў галіне камунікацыі некалькі дзе ся-
цігоддзяў таму падлічылі, што прыкладна да 80% жыццёва-
важнай светапогляднай інфармацыі дзіця атрымлівае да 
пачатку школьных заняткаў. Інфармацыя ў гэты перыяд 
перадаецца выключна вусным шляхам, асацыятыўна і эма-
цыйна афарбавана, і ў пэўнай ступені з’яўляецца архе ты-
пічнай. Механізмы набыцця першаснага «глыбока ка-
рэннага» светапогляду амаль ідэнтычны і ў традыцыйным, 
і ў індустрыяльным асяродках, паколькі аперуюць такімі 
па няццямі, як «маці», «бацька», «сябар», «свае», «чу жын-
цы», «радасць», «боль», «неба», «хата», «я», «іншы чалавек», 
«разам», «паасобку» і г.д. 

Натуральна, што ў традыцыйным грамадстве асноў-
ныя сродкі фарміравання светапогляду – галоўным чынам 
гульня, праца, абрад, матчына мова, песня, казка і г.д. Як 
сцвярджаюць аналітыкі: «На Беларусі да з’яўлення пісь-
меннасці першасныя элементы асветы базіраваліся на ка-
нонах і ведах народнай педагогікі. Яны былі арганічнай 
часткай усяго жыцця грамадства, найбольш праяўляліся 
ў працоўным навучанні», – з чаго зразумела, што трады-
цыйная культура як светапоглядна-выхаваўчы комплекс 
паспяхова і этнаэкалагічна перадавалася вусным шляхам «з 
пакалення ў пакаленне» [4, с. 204]. Таму роля глыбокака-
рэнных традыцыйных ведаў кожнай этнічнай суполь насці 
(і эмацыйна-мастацкага, і рацыянальна-дасведчага плана), 

якія багата прадстаўлены ў фальклорных жанрах народа – 
сапраўды выключная. 

Аўтэнтычны (існуючы ў натуральным вясковым 
асяроддзі) фальклор беларусаў найбольш «завязаны» на 
этнаэкалагічных тэмах (роднай зямлі, працэсу вегетацыі 
аграрных культур, супольнага грамадскага побыту) і сімва-
лічна адлюстраваных ў іх касмалагічных уяўленнях. Нату-
ральна – яго роля ў выхаванні (і сёння таксама) – адмысло-
вая. У далучэнні дзіцяці да культурнай спадчыны фаль-
клор – мастацтва вуснай традыцыі – адыгрывае асаблівую 
ролю. Напрацягу тысячагоддзяў ён паўстае як духоўна-
маральнае і эмацыйнае поле, на якім гадаваліся дзіцячыя 
душы шматлікіх пакаленняў беларусаў і іх эт на саў-продкаў. 
Сувязь міфалогіі і найважнайшых формаў фальклору выяў-
лялася як у мастацка-сюжэтных лініях моўных жанраў, так 
і ў полімастацкім сінкрэтызме старэйшых за гаворкі абра-
даў. Яна фарміравала вобразны шэраг шмат якіх чароўных 
казак, балад, абрадавых песень, гульняў і танцаў, змест якіх 
пабудаваны на традыцыйныйнай аксіялогіі – гуманістычных 
і этнаэкалагічных каш тоўнасцях. Будаўнічым матэрыялам 
гэтых вобразоў была перадусім родная мова этнасу – гутар-
ковая народная мова, што карэннем сваім звязаная з глыбо-
кай даўнінаю. 

Класічныя мастацтва і літаратура гарадской еўрапей-
скай цывілізацыі запазычваюць вобразы і моўныя формы 
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ў глыбінях фальклору, транслюючы іх у сучасную эпоху. 
Такім чынам, у культуры нацыі звычайна здзяйсняецца 
працэс сінтэзу дыяхрону і сінхрону. Без іх няма культурнай 
спадчыны як цэльнага сацыякультурнага феномену. Але ж 
самі сабою міф, мова, фальклор – яшчэ не гіста рычная свя-
домасць, а толькі базавы этап развіцця свя до масці. І ў анта-
гензге, і ў сінхроне яны – свядомасць транс гістарычная, – 
а яна ўласціва народам на пэўных этапах гістарычнага 
развіцця, і далёка не заўсёды на першасных і прымітыўных. 
Архетыпічнасць карэннага светапогляду таксама транс-
гістарычна і ўніверсальна, як і базавыя каш тоўнасці мес-
цамі яшчэ нядрэнна захаванага (так складаліся пакуль аб-
ставіны)1 беларускага фальклору. Напэўна, таму вобразны 
і архетыпічны свет фальклору блізкі і зразумелы дзіцячаму 
светапогляду, прывабны і цікавы дзіцяці, пакуль маладога 
чалавека ад іх не пачынаюць адвабліваць спакусы дарослага 
жыцця, якіх так шмат у сучаснасным інду стрыяльным гра-
мадстве. 

Глабалізацыя і «выбух камунікацыі» мяжы ХХ–ХХІ ста-
годдзяў, дзякуючы якім любая інфармацыя становіцца 
дасціпнай для абмеркавання за лічаныя гадзіны «ад Боста-
на да Будапешта» значна ўскладнілі працэсы выхавання 
асо бы. Часам у «базавыя» архетыпы культуры, якія «ўпіт-
вае» сучасная ўрбанізаваная моладзь, трапляюць генетыч-
ны не ўласцівыя іх продкам архетыпы і каштоўнасці2. Але 
адпаведна адной з найвядомых у культуралогіі канцэпцый 
развіцця грамадства – канцэпцыі Тойнбі, – кожны «выклік» 
нараджае «адказ». Таму мы сёння назіраем у куль туры і ма-
стацтве панараму з’яў з этнакаранямі, якія маюць прыстаўкі 
і канчаткі нью-, пост-, этна- і -фьюжн. А густа «замешаны» 
на сімбіёзе сацыяльных рухаў, акадэмічных даследаванняў 
і культурных інавацый фальклорны рух другой паловы 
ХХ стагоддзя ва Усходняй Еўропе нарадзіў цікавы і неад-
назначны феномен – постфальклор, большую частку якога 
складаюць традыцыйна зарыентаваныя на этнічную спад-
чыну з’явы3.

Згодна з традыцыяй сацыялагічных і культуралагічных 
даследаванняў навукоўцаў Прыбалтыкі [6, с. 1] я аднашу да 
постфальклору дзейнасць сучасных этнічна арыентаваных 
мастацкіх маладзёжных аб’яднанняў, якія практыкуюць 
вусныя формы перадачы фальклорных адзінак, кантакту-
юць з носьбітамі традыцыі, бяруць удзел у абрадавых прак-
тыках, захоўваюць каранёвы этнаграфічны стыль выканан-
ня, узбагачаюць фальклорныя стандарты ўласным творчым 
унёскам [1, с. 13–14]. Месца іх існавання (урбаністычныя 
асяродкі ці вёска), на мой погляд, сёння, – калі Еўропа 
(даўно) і Расія (зараз) вёску амаль «страцілі», а Беларусь 
рэчаіснасць няспынна «ўкручвае» ў «варонку» аналагічных 
працэсаў, – доўга абмяркоўваць не мае сэнсу: за дыскусіямі 
не паспеем іх апісаць. Але постфальклор – з’ява, вядома, пе-
раважна ўрбаністычная, гарадская. 

Прыклады, якія мы можам назіраць сёння ў нашых 
гарадскіх фальклорных аб’яднаннях, сведчаць аб вышэй-
сказаным вельмі красамоўна. Мне давялося пабачыць 
выступленні постфальклорных калектываў у рамках мін-
скай прэзентацыі Рэспубліканскага фестывалю фальклор-
нага мастацтва «Берагіня», дзе яны стаялі на адной сцэне 
з вясковымі дзіцячымі гуртамі, на якіх дэфініцыя «пост-
фальклор», вядома, амаль не распаўсюджваецца. Вясковыя 
ўдзельнікі праекта – гэта «дзіцячыя фальклорна-этна-
графічныя ансамблі»: жыхары прыроднага вясковага ланд-
шафту, якія шчыльна кантактуюць са старэйшымі нось-
бітамі фальклорнай аўтэнтыкі. Іх з’яўленне сёння – гэта 

1 Вясковы лад жыцця – гарантыя захавання аўтэнтычнага фальклору – на 
мяжы ХХ–ХХІ стагоддзя імкліва дэфармуецца, і прагназаваць яго далейшы 
лёс сёння складана, але трэба (каментар Э. Да ра шэвіча).
2 Трэба памятаць, што гэтыя працэсы нельга пускаць «на самацёк», бо часам 
«новыя каштоўнасці» з’яўляюцца не адвольна, а мэта на кі равана – ў 
геапалітычных, не звязаных з інтарэсамі народа мэтамі, а, хутчэй, пярэчаць 
яго інтарэсам (каментар Э. Дарашэвіча).
3 Постфальклор – шырокае паняцце, якое ахоплівае гарадскі фальклор, 
карпаратыўны (фальклор медыкаў, археалагаў, студэнтаў), інтэрнэт-
фальклор. У артыкуле перавага аддадзена этнічна арыентаванаму постфаль-
клору – сучаснай творчасці аматараў каранёвай нацыянальнай культуры 
(каментар Э. Дарашэвіча).

пераканаўчае сведчанне аб магчымасці арганічнай сувязі 
малодшага і сталага пакаленняў носьбітаў традыцыйнай 
культуры Беларусі, іх мастацкага і маральнага кантакту, са-
мой перспектывы захавання нематэрыяльнай культурнай 
спадчыны нашай краіны. Асабліва мяне ўразілі калектывы 
«Берагіня», «Верабейкі», «Калыханка» і «Куманёк». Пры-
чым два апошнія, акрамя фестывальнай сцэны, мне па-
шчасціла пабачыць у іх Доме фальклору ў вёсцы Міханавічы 
пад Мінскам. 

Міханавічы – вельмі своеасаблівая вёска. Змешчаная 
«ў арбіце» сталіцы, яна не захавала каранёвых фальклор-
ных жанраў і кіраўнік мясцовых гуртоў Ларыса Рыжкова 
пры навучанні выкарыстоўвае аўдыёзапісы фальклорных 
спевакоў, зробленыя навукоўцамі, і перыядычна ладзіць су-
стрэчы сваіх выхаванцаў з аўтэнтычным калектывам вёскі 
Ананчыцы, што на Салiгоршчыне [3, с. 32]. Уражанні аб 
лістападаўскім наведванні Міханавіцкага Дома фальклору 
ў мяне «трымцяць» дагэтуль. Усе «фальклорныя» дзеці былі 
ў строях, яны спявалі, гулялі ў «Сіта», «Грушку», уважліва 
пазіралі на дарослых, якія неўзабаве наладзілі танцы пад 
дуду. Дзеці далучыліся (без асаблівых за пра шэнняў). 
Я пабачыў, як насамрэч ажыццяўляецца сувязь пакаленняў: 
самых маленькіх прыводзілі бацькі, якія ў 1980-я таксама 
былі ўдзельнікамі ўзорнага калектыва «Калыханка». Гэта – 
для Беларусі прынцыпова новы феномен: выхаваная пра-
фесійным педагогам «у фальклорных традыцыях» ва ўмо-
вах сацыякультурнай установы моладзь арганічна і па сля-
доўна далучае да традыцыі ўжо сваіх уласных дзяцей. 

Трэба падкрэсліць значэнне асобы Рыжковай, як да-
сведчанага, вопытнага педагога, якая атрымала якасную 
адукацыю ў піцерскім універсітэце культуры, мае ўласныя 
тэарэтычныя напрацоўкі. Яна спалучае тэорыю і практыку 
фалькларыстыкі, сама «жыве» жыццём сваіх выхаванцаў 
у «адваяваным у абыдзённасці» «фальклорным» часе, які 
перыядычна выводзіць іх да эмацыйна насычанай камуні-
кацыі, разняволенасці, творчых адкрыццяў, самаўда ска-
налення. Яе калектывы – неаднаразовыя госці «Берагіні», 
падобных ёй фальклорных праектаў замежжа, лаўрэаты 
фальклорных фэстаў «Пінск–94», «Беларусь – мая песня», 
удзельнікі змены этнакультурнага выхавання ў НДАЛ «Зу-
браня», фестывалю «Славянскі базар», фестывалю ар хаіч-
ных спеваў «Найстарэйшыя песні Еўропы» у Люб ліне, «Му-
зыка ўтрацона» ў Кракаве (Польшча), фальклорных фэстаў 
у Роўна і Харкаве (Украіна), удзельнікі першага складу рок-
гурта «Yr’ja» (іх галасы гучаць на першым CD калектыва), 
удзельнікі канцэртаў тэатральнага гурта «Лицедеи», Вячас-
лава Бутусава (рок-гурт «Наутилус помпилиус») і Зміцера 
Рэвякіна (рок-гурт «Калинов мост»). У рэпертуары ансам-
бля абрадавыя і працоўныя, пазаабрадавыя песні, танцы 
і гульні Беларусі. У дыскаграфіі калектыва толькі адзін, але 
вельмі добры дыск: Калыханка. – CD, 2004. 

Уключананыя ў «арбіту» мінскага мегаполісу Міха-
навічы са сваім Домам фальклору Ларысы Рыжковай – сён-
ня адзін з найяскравых, на маю думку, прыкладаў пост-
фальклору на Беларусі. Але не адзіны. Падобную дзейнасць 
праводзяць: у Цэнтры культуры г.п. Любань – Сяргей Вы-
скварка, у мінскай маладзёжнай суполцы «Ліць віны» – 
Уладзь Бярбераў, у Нацыянальным цэнтры мастацкай твор-
часці (г. Мінск) – Таццяна Пладунова і шэраг іншых тале-
навітых і апантаных педагогаў-лідэраў. Магчыма, у адроз-
ненне ад постфальклорных суполак Прыбал тыкі, нашыя – 
менш спантанныя і больш «інтэграваныя» ў афіцыйныя 
са цыяльныя інстытуцыі. Аднак, калі пра ана лізаваць 
сістэму грантаў і сацыяльных праектаў, на якую аба пі-
раюцца ў сваёй дзейнасці літоўцы і латышы, невядома – хто 
больш незалежны ад «правілаў гульні», якія прапаноўвае 
аматарам фальклору сучасная глабалізаваная рэчаіснасць. 

Як педагог з 60-гадовым стажам я б хацеў з усёй адказ-
насцю адзначыць, што такіх выхаваных, этычных, арга-
нічных маладых людзей, як дыпламанты фестывалю «Бе ра-
гіня» (з Акцябршчыны, Мётчы, Любані, Міханавіч, Асі-
повічаў, Мінску), якія прыходзяць навучацца на спе-
цыялізацыю «Этнафоназнаўства» (кірунку «Фальклор» 
спецыяльнасці «Народная творчасць» БДУКМ) зараз цяж-
ка пабачыць. Выхаваўча-адукацыйны праект «Берагіня» 
стаўся сапраўды сродкам камунікацыі, абмену вопытам 
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паміж навукоўцамі і педагогамі, якія распрацоўваюць 
і «фальклорна-этнаграфічны» і «постфальклорны» кірункі 
этнакультурнага выхавання. Выхаваная «ў фармаце» «Бе-
рагіні» моладзь вядзе сябе заўсёды вельмі прыстойна, добра 
вучыцца, паспяхова рэалізоўвае сябе творча. Ві да вочна, ім 
ад дзяцінства (рознымі сродкамі і ў рознай сту пені) былі 
прывітыя фрагменты «глыбокакарэннага» светапогляду, 
уласцівага носьбітам традыцыі. А складовыя выхаваўчага 
праекту, які накіраваў іх «прафесійна» і шмат у чым света-
поглядна – Рэспубліканскага фестывалю фаль к лорнга ма-
тацтва «Берагіня» (умовы рэалізацыі і пад рыхтоўкі да 
яго) – былі створаны штучна, але прадумана і сістэмна. 
Таму сёння я магу павіншаваць стваральнікаў канцэпцыі 
праекта, неабыякавых да лёсу нашай краіны і яе народа – 
навукоўцаў-фалькларыстаў Міколу Козенку, Тамару Вар-
фаламееву і іх калег – з тым, што засеянае імі некалі «на-
сенне» сёння дало плённыя «парасткі» і «на абшарах вяско-
вай глебы» і «на асфальце».

Вялікі патэнцыял духоўнага росту, неабыякавасць да 
традыцыйных каштоўнасцей з боку «асфальтавай» пост-
фальклорнай моладзі мне давялося пабачыць на міжна-
родна вядомай Страле ў Веткаўскім раёне. Арганізаваная «ў 
складчыну» студэнцкай мінскай моладдзю фальклорная 
вандроўка за 350 кіламетраў на Поўдзень – гэта ўжо сам па 
сабе ўчынак. Але гэта быў не «студэнцкі пікнік». Калі 13 мая 
2010 года мінскія дзяўчаты апранулі фальклорныя строі 
і сталі ў адзін карагод з генетычна таленавітымі спявачкамі 
Неглюбкі і Стаўбуна і «далі стрэльны гук»1, маскоўскія 
аматаркі стараверскай традыцыі, якія пад’яджаюць штогод 
на Стралу «ў пошуках каранёў» значна паспакайнелі ў сваіх 
памкненнях «возродить старинный обряд». Мяне ізноў 
уразіла прыстойнасць і этычнасць мінскай моладзі і маіх 
студэнтаў у адносінах да культуры продкаў. Сапраўды: калі 
культура мае патэнцыял «ўцяг ваць у сваю арбіту» новыя 
пакаленні, а моладзь да гэтага (няхай і не масава) імкнецца – 
«яшчэ не ўсё згублена», трэба толькі ахоўваць і не замінаць – 
і лінія духоўнасці і традыцыі будзе падоўжана. 

Як мне тлумачылі, сёння ў фестывальных і адукацый-
ных праектах этнакультурнага выхавання працэс навучання 
збольшага пачынаецца з побытавага танца і гульні як найдэ-
макратычных фальклорных жанраў. Значэнне этніч на афар-
баваных рухаў, традыцыйнай харэаграфіі, актуалі заванае 
Міколам Козенкам і яго калегамі нельга недаацэньваць. 
Яшчэ адзін з заснавальнікаў эмпірызму ў фі ласофіі Джон Лок, 
на якога спасылалася большасць агульнавядомых філосафаў-
асветнікаў ва ўласных «Думках аб выха ванні» казаў: «Здаро-
вы дух у здаровым целе – гэта вельмі кароткая, але ёмістая 

1 Над песнямі Стралы вв. Неглюбка і Стаўбун з Веткаўскага раёна Гомельскай 
вобласці ў 2010 г. са студэнтамі ў Мінску працавалі мае калегі – выкладчыкі 
кафедры этналогіі і фальклору БДУКМ – Таццяна Пладунова, Наталля Пету-
хова і Ларыса Рыжкова (каментар Э.Да рашэвіча).

формула шчасця на гэтым свеце» [5, c. 251]. Мы ўпэўнены, 
што ў фальклорных аб’яд наннях, якія існуюць і на вёсцы, 
і «на асфальце» дзеці маюць і першае, і другое. Бо ў працэсе 
дзейнасці такіх гуртоў актуалізуюцца традыцыйныя нормы 
паводзін, згодна якім, напрыклад, палова часу на беларускім 
вяселлі адводзілася на «актыўныя, безупынныя танцы» [2, 
с. 33]. Не дзіва, што ў прцэсе знаёмства са скарбамі народ-
нага мастацтва асобы, «уцягнутыя ў арбіту» этнакультур-
нага выхавання шмат рухаюцца – гуляюць і танчаць, але 
адначасова выхоўваюць свае пачуцці, этыку ўзаема да чы-
ненняў, густ. 

Я магу канстатаваць, што постфальклорны шлях для 
беларускай выхаваўчай парадыгмы – шлях выхавання 
ў перспектыве вельмі прыстойных, развітых, патрыятычна 
арыентаваных маладых людзей. Асабліва гэта актуальна 
для сучаснага горада, які імкліва губляе сувязь з этніч нымі 
каранямі сваіх жыхароў. Французскія асветнікі ка залі: 
«L’homme est toute l’edukasion» (чалавек – гэта цалкам вы-
хаванне-адукацыя). Насамрэч, я заўважыў – тыя, хто вы-
хаваны ў фальклорных аб’яднаннях – розняцца (відавочна 
ў лепшы бок) ад тых, хто выхоўваецца без традыцый, толькі 
«асфальтавай» вуліцай, школьнай «казён шчынай» і інтэр-
нэтам. На жаль, колькасць апошніх будзе павялічвацца. Та-
му задача рэалізацыі выхаваўчага патэнцыялу постфаль-
клору – адна з найбольш актуальных для тэарэтыкаў куль-
туры і адукацыі, педагогаў і выхавацеляў у ХХІ стагоддзі. 
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СЕКЦЫЯ І

ТРАДЫЦЫЙНЫ І СУЧАСНЫ ФАЛЬКЛОР: ДАСЛЕДЧЫЦКІЯ 
ПРЫЯРЫТЭТЫ

ПАДСЕКЦЫЯ І

«БАТЫР» КАК НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИДЕАЛ БАШКИРСКОГО НАРОДА 
(на материале эпоса «Урал-батыр»)

Гульнур Бухарова (Уфа, Республика Башкортостан, РФ) 

Исследование фольклорного текста в контексте духов-
ной культуры народа, анализ его семантики, концептуаль-
ного пространства требуют обращения к менталитету 
представителей исследуемой культуры. Специфика нацио-
нального менталитета отображается в языке, в семантике 
слов, включая коннотативные и грамматические значения. 
Особенности национального менталитета проявляются, 
прежде всего, в устном народном творчестве. Как пишет 
А.Т. Хроленко, фольклор представляет перспективное поле 
поисков особенностей этнического менталитета [1: 46]. 
В описании башкирского менталитета можно применить 
тексты устной народной культуры, в частности текст эпоса 
«Урал-батыр», который занимает особое место в народной 
культуре: является базовым текстом башкир, символом 
культуры и этноса, т.е. выступает в качестве дискурса-этно-
символа.

Менталитет мы понимаем как единицу ментальности. 
Ментальность можно определить как соотношение между 
некоторым участком мира и его языковым представлением. 
«Ментальность – это миросозерцание в категориях и фор-
мах родного языка, соединяющих интеллектуальные, ду-
ховные и волевые качества национального характера в ти-
пичных его проявлениях. Язык воплощает и национальный 
характер, и национальную идею, и национальные идеалы, 
которые в законченном виде могут быть представлены 
в традиционных символах данной культуры» [2: 196]. В по-
нятие мира в данном контексте входит не только окружаю-
щий мир, но и мир, создаваемый человеком. Таким обра-
зом, языковая ментальность – это способ деления («виде-
ния») мира с помощью языка, который с достаточной долей 
адекватности отражает существующее у людей представле-
ние об этом мире [3: 20]. Языковая ментальность тесно свя-
зана с языковым мышлением и является одним из его важ-
нейших аспектов. Её особенности обусловливаются тем, 
какие концепты представляют данную языковую модель 
мира. Например, мифопоэтическая модель мира и ее кон-
цепты отличается от других моделей мира и ее концептов. 
Ментальность – совокупность мыслительных процессов, 
включающих построение особой картины мира. В мифопо-
этической модели мира единицей представления знаний 
выступает мифоконцепт. 

Если «Ментальность – это миросозерцание в категори-
ях и формах родного языка», то «менталитет – категория, 
которая отражает внутреннюю организацию и дифферен-
циацию ментальности, склад ума, склад души народа» [4: 
49]), или же если «ментальность – это способ видения мира 
вообще, то менталитет – набор специфических когнитив-
ных, эмотивных и поведенческих стереоти пов нации [5: 7]. 
Менталитет характеризует определенную специфику об-
щественного сознания определенных групп людей, причем, 
как правило, таких групп как этнос, нация или социальный 
слой. Под национальным менталитетом мы, вслед за С.А. Ко-
шарной, понимаем «достаточно замкнутую систему фунда-
ментальных установок этноса, регулирующих социальное 
поведение индивида, обусловливающих готовность дей-
ствовать тем или иным образом, детерминирующих взгля-

ды человека на мир и ориентирующих его на определенную 
систему ценностей» [6: 15].

Ментальность фиксирует не только осознаваемые людь-
ми типы собственного мышления и чувствования, но и про-
цессы, протекающие бессознательно, либо нечетко сформу-
лированные, существующие на уровне социальной психоло-
гии. Это совокупность способов ориентации в социальном 
и природном мире, доходящая при своей реа лизации до ав-
томатизма мыслей и поступков [7: 257–258]. Как подчерки-
вает И.Г. Дубов, осознаваемые элементы менталитета тесно 
связаны с зоной бессознательного, а, может быть, и базиру-
ются на ней, и в этом случае понятие «менталитет» становит-
ся родственным коллективному бессознательному или же 
понятию «архетип» К.Г. Юнга. И содержание менталитета, 
как это вытекает собственно из этимологии самого слова, 
(менталитет (от лат. mens – образ мысли) – склад ума, спо-
соб мировосприятия) заключается в когнитивной сфере 
и определяется, прежде всего, теми знаниями, которыми 
владеет изучаемая общность. Наряду с верованиями, зна-
ния составляют представления об окружающем мире, кото-
рые являются базой менталитета, задавая вместе с домини-
рующими потребностями и архетипами коллективного бес-
сознательного иерархию ценностей, характеризующую дан-
ную общность [3: 13]. Единицей ментальности является 
концепт данной культуры.

При когнитивно-концептуальном анализе в качестве 
предмета исследования выступает фрагмент традиционной 
духовной культуры, отраженной в фольклорном тексте – 
концепт. Он в тексте воплощается обычно в слове не только 
при помощи вербального кода, но средствами разных куль-
турных кодов. Поэтому в центре внимания исследователя 
при таком анализе является лексика, эксплицирующая кон-
цепт, слово, как экспонент концепта культуры в совокупно-
сти его связей со знаками других кодов. В качестве концепта 
может выступать не вся лексика текста, а, прежде всего, так 
называемая «культурная» лексика – лексика, связанная с ми-
фами и обрядами, также обыденная лексика, концептуаль-
ность которой определяется тем, что она в традиционной 
культуре может выступать в качестве знака или символа. 
В эпосе «Урал-батыр» хранятся знания и представления 
о мире, мировоззренческие установки, нравственно-этиче-
ские ориентации и эстетические ценности народа, нормы 
поведения, предпочтения и приоритеты, сложившиеся в на-
родном сознании башкир. Особо актуальными для мифоло-
гического сознания башкир являются такие базовые концеп-
ты архетипического характера или мифоконцепты, как вре-
мя и пространство, жизнь и смерть, добро и зло, душа, серд-
це, кровь. Наиболее ярко характеризует национальный мен-
талитет концепт я7шылы7 – добро. Он коррелирует с таки-
ми чертами национального характера башкир как ирлек 
«мужественность», жертвование своей жизнью ради жизни 
на земле, совершение блага во имя народа, честь, честность, 
скромность, долг, сыновья почтительность, гуманность. С кон-
цептом ирлек тесно взаимосвязан и мифоконцепт батыр.

«Батыр» дан в сильной позиции текста – в заглавии 
эпоса, поэтому его можно считать базовым концептом, со-
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ставляющим ядро, понятийную базу, формирующим се-
мантическое пространство текста, ядерным понятием 
в башкирской эпической картине мира. Батыр, прежде все-
го, – герой, богатырь, храбрый воин. Это слово в таком зна-
чении, но в форме *baγatur употреблялось в древнетюрк-
ском обществе. В «Сравнительно-исторической грам матике 
тюркских языков» (М., 2006) отмечается, что в человеке, 
которого называли этим словом, древние тюрки видели, 
прежде всего, защитника, опору, предводителя народа. В 
его семантике на первое место выдвигается не столько 
сила, храбрость, сколько опора, мощная за щита от врагов. 
Главное, широко распространенное, но не первичное зна-
чение baγatur – «герой, богатырь». Другие производные от 
него значения: «храбрец», «отважный, мужественный, сме-
лый, доблестный, решительный»; «сильный» и т.д. [8: 493–
494]. Это слово встречается во всех тюркских, а также в не-
тюркских языках в различных фонетических вариантах: 
рун., др.-уйг. batur, др.-уйг., ср.-кыпч. baγatur, ср.-кыпч., ку-
ман. bahadur, behadur, арм.-кыпч. bahatir, арабограф. пам. 
batur/bator; ivp. bahadyr, турк., тур.диал. batyr, тур.диал. ba-
tur; ккалп. bahadyr, ктат., кар., кум., кбалк., каз., ккалп., ног., 
тат., башк. batyr; уйг. bahidur, batur, лобн. batuj (ср. собствен-
ное имя хана Batu, Batyj), узб. ba’tir, bahdur, узб. диал. batyr, 
сюг. patyr, алт. batyr, mettyr, кирг., алт. диал., як. batyr, тув., 
тув. диал. madyr, алт. диал. payatyr, matyr/matyr, pattyr, хак. 
matyr, бараб. padyr, алт. pettyr; чув. padar. [Там же, с. 493–494].

Концепт имеет свою структуру. В исследовании кон-
цепта выделяется «ядро» и «периферия», т.е. интерпрета-
ционная часть: «Кроме ядра, концепт имеет объемную ин-
терпретационную часть – совокупность слабо структури-
рованных предикаций, отражающих интерпретацию от-
дельных концептуальных признаков и их сочетаний в виде 
утверждений, установок сознания, вытекающих в данной 
культуре из содержания концепта [9: 61]. В ядре концепта 
батыр, возможно, лежит первичный смысл «пасти, при-
сматривать». Это слово рассматривается как общеалтай-
ское достояние, в нем выделяют производящую основу 
paq->baγ, основную семантику которого связывают со зна-
чением «пасти, присматривать», от которой образовалось 
baγatur с первичным значением «тот, кто пасет, присматри-
вает, пастырь, отсюда и «начальник, руководитель». Еще 
в древнетюркских памятниках слово встречается как соб-
ственное имя и как титул, др.-уйг. собст. им. и титул: 
Baγatur cigsi, собст. им. Batur (USp 22–18), Batur cigsi [9: 
493–494].

В интерпретационной части концепта батыр можно 
выделить витальные, социальные, физиологические и др. 
признаки. Рассмотрим витальные и социальные признаки 
концепта батыр. Витальные признаки – это признаки жиз-
ни: батыру свойственны все признаки живых существ, как 
любое живое существо он рож дается, взрослеет, спит, 
бодрствует и т.д. 

«Рождение»: Урал-батыр рождается от союза первых 
людей Й2нбир6е и Й2нбик2, спасавшихся от потопа бег-
ством и обосновавшихся на острове, окруженном с четы-
рех сторон водой. Как видно из содержания эпоса и этимо-
логии их имен, главная функция супружеской пары после 
потопа и гибели жизни на земле заключается в даровании 
ими души й2н, в возрождении человеческого рода и жизни 
на земле. Душа порождается от союза мужского и женского 
начала – Й2нбир6е и Й2нбик2 и даруется ими. Й2нбир6е 
образовано от перс. й2н «душа» и башк. бир6е «отдавший», 
досл. «отдавший душу» и Й2нбик2, от перс. й2н «душа» 
и башк. бик2 «госпожа». Они символизируют союз мужско-
го и женского начала – первые прародители человечества, 
от их союза родились сыновья: Шульген и Урал. Урал – вто-
рой сын первых людей на земле Й2нбик2 и Й2нбир6е 
в  борьбе за жизнь и счастье людей становится героем – ба-
тыром, а Шульген – его антиподом. 

Их рождение связывается с водой: в самом начале, когда 
никто не знал о существовании суши, когда окружала «одно 
место» (бер урын) со всех сторон вода (картина хаоса), Й2н-
бир6е вместе с супругой Й2нбик2 подарили им жизнь. 

«Взросление»: будущий батыр растет очень быстро: 
вместо того, чтобы расти за месяц, растет за день. Быстрое 
взросление батыра передается эпической формулой ай – ай – 

1923ен к0н 19еп1923ен к0н 19еп: «Ай-1923ен к0н 19еп», / Балалары и9 бе-
леп, /Ш1лг2нен2 ун ике, /Уралына ун тулып, / Бер3е ар-
9лан мен2м тип, / Бер3е шо87ар с0й2м тип, / ма6а3ына 
тейг2н 3у8, / Ике3ен д2 са7ырып, / Былай тиеп 2йтк2н, 
ти:

«Речь»: вступает в диалог со всеми окружающими: 
с братом, отцом, с птицами и со зверями, с супругами (каж-
дая из которых связана определенным ярусом мирозда-
ния), сыновьями, народом. Как герой мифологического 
эпоса, общается с обитателями не только среднего мира, но 
и верхнего – с богиней Хумай, ее отцом царем птиц Самрау, 
с его дочерью Айхылу, с небесным крылатом конем-тулпа-
ром Акбузатом и нижнего миров – с сыном Кахкахи, Зарку-
мом в облике змеи и джигита, со змеей, превратившейся 
в красивую девушку, с быком падишаха Катила и т.д. Его 
общение с определенными героями имеет явный знаковый 
характер, обладает символическим смыслом. Так, напри-
мер, встреча с седобородым старцем, носителем вековой 
народной мудрости, обладающим пророческой способно-
стью предсказывать будущее, помогает герою в выборе 
пути. Встреча с вечно старым, но и вечно бессмертным ста-
риком, испившим Воды из Живого родника Й2ншишм2 
и познавшим трагедию бессмертия, позволяет батыру осоз-
нать, постигнуть смысл жизни.

«Движение»: Батыр и его брат отправляются отцом на 
поиски живой воды – Й2ншишм2 с целью уничтожить 
Смерть. Для достижения цели им предстоит преодолеть тя-
желый путь. Путь – проявление пространственно-времен-
ного континуума, нерасчлененный поток движения во вре-
мени и в пространстве. Путь характеризуется последова-
тельностью происходящих фактов, событий. Этот путь 
имеет протяженность во времени и пространстве:

Урал, Ш1лг2н – ик21л2п,
К0н, а6на, ай, йылК0н, а6на, ай, йыл 3анап,
К1л, йыл4а аша 3ыу кисеп,К1л, йыл4а аша 3ыу кисеп,
К1п урмандар, тау ашып,К1п урмандар, тау ашып,
№ аман ал4а китк2нд2р;
Бара тор4ас, бы ик2γ
Бер йыл4аны8 ситенд2,Бер йыл4аны8 ситенд2,
Бер 6ур а4ас т0б0нд2, Бер 6ур а4ас т0б0нд2, 
Ба7ыр 3анды7 янындаБа7ыр 3анды7 янында
Бер 6ур тая7 7улында 
Аппа7 3а7ал бер 7арт7аАппа7 3а7ал бер 7арт7а
Былар барып етк2н, ти.

Урал со старшим братом вдвоем,
Считая дни, месяцы, годы,
Где через горы, а где бродом –
Где через черный бурелом,
Двигались вместе одним путем;
Ехали так и в один из дней
Там, где проворный бежит ручей,
Под деревом большим
Повстречали они старика
С белой бородой, говорят.

Все события в эпосе происходят вокруг главных геро-
ев и связаны с их действиями и поступками. Каждый из 
них свободен в выборе пути. Жизненный путь героев – 
это их судьба. В мифопоэтическом тексте абстрактная 
идея выбора жизненного пути происходит на конкретной 
местности – на развилке двух дорог. Таким образом, в ми-
фопоэтическом мышлении развилка является символом 
выбора. 

После выбора пути героям предстоит дальнейшее его 
преодоление. Путь в мифопоэтической модели мира являет-
ся образом связи между двумя отмеченными точками про-
странства. Он характеризуется долговременностью и борь-
бой героев за осуществление поставленной им цели. Собы-
тия, требующие усилия батыра, борьбы, протекают чрезвы-
чайно медленно или долговременно: временная протяжен-
ность, долговременность передается не только словами, ха-
рактеризующими время, как к0н «день», т0н «ночь», ай 
«месяц», йыл «год», но и при помощи повторов глаголов 
движения 3у4ыш7ан «воевал», алыш7ан «сражался»: 
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К0н 3у4ыш7анК0н 3у4ыш7ан, ти, Урал,  Дни напролет воевал Урал,
Т0н 3у4ыш7анТ0н 3у4ыш7ан, ти, Урал; Ночи без сна воевал Урал.

Или:
Ай 3у4ыш7анАй 3у4ыш7ан, ти, Урал, Месяц Урал, говорят, воевал,
Йыл 3у4ыш7анЙыл 3у4ыш7ан, ти, Урал. Год, говорят, воевал Урал

Или:
№ у4ыш7андар№ у4ыш7андар, ти былар,  Месяц сражались они, говорят,
Алыш7андарАлыш7андар, ти, былар. Год сражались они, говорят

При помощи повторов усиливается семантика дей-
ствия и тем самым достигается описание масштабности 
эпохи первотворения:

А7бу6 3ыу6ы йыр4ан, ти,
Юлы 7ал7ып 7ал4ан, ти;
Урал бар4ан юлдар6ан 
Халы7 эй2реп бар4ан, ти. 
К0н 3у4ыш7ан, ти, Урал, К0н 3у4ыш7ан, ти, Урал, 
Т0н 3у4ыш7ан, ти, Урал. Т0н 3у4ыш7ан, ти, Урал. 
?аты яуы бар4анда,
Дейе162р6е 7ыр4анда, 
«зр272г2 тап булып, 
Ик213е 7аршы тороп, 
?ылыс7а 7ылыс килеп
№ у4ыш7андар, ти былар.
Алыш7андар, ти, былар.

Воду Акбузат рассекал –
Следом путь земной возникал. 
И по тверди, восставший из вод, 
Дни напролет воевал Урал,
Выбирался спасенный народ.
Ночи без сна воевал Урал.
Когда он битвой охвачен был,
Когда врагов косяками крошил,
Азрака ему повстречался –
И схлестнулись они вдвоем.
Остервенело каждый сражался,
Нанося удары мечом;
Каждый из последних сил
Удары страшные наносил.

Батыр легко «путешествует» из одного мира в другой. 
Так, например, как повествуется в эпосе, Урал-батыр знает 
о существовании Биш ил – пяти стран. Как говорит Урал-
батыр, в одной из них он родился сам, а в двух из них он 
побывал, цель у него – побывать еще в двух других. 

В эпосе Урал-батыр является предком, который связы-
вает собой три мира: мир живых, мир мертвых и мир богов. 
Он как предок легко переходит из одного мира в другой, т.е. 
сам воспринимается как душа.

«Сон»: Сон батыра характеризуется большой продолжи-
тельностью, он спит пять дней подряд: «Биш к0н тоташ йо-
7ла4ас….». Долговременность богатырского сна на первый 
взгляд можно объяснить тем, что батыру после каждой неи-
моверной затраты сил нужно восстановиться, набраться сил 
сном. Однако символика волшебного сна заключается не 
в этом. Как отметили выше, батыр легко переходит из одного 
мира в другой. Однажды, при переходе в иной мир – мир 
мертвых – змея почуяла запах чело века: «- Ю7, ю7, т28рем 
т1гел 3ин, кеше е9е а87ыны». Батыр в поисках необходимо-
го на палке отправляется в путь, и в мгновении ока оказывает-
ся в нужном месте. На наш взгляд, сон является переходным 
мостом из одного мира в другой. В башкирской фольклорной 
картине мира батыр оказывается в ином мире, чаще всего 
в подводном, только закрыв глаза. Такое действие героя мож-
но охарактеризовать как переход из одного мира в другой.

«Функция»: Чтобы спасти род людской от потопа, сле-
довательно, от Смерти, Урал-батыр создает высокие, вели-
чественные горы, а Урал-тау возникает после смерти героя 
из тела самого батыра как славная гора: 
Урал юлы – бейек тау,  Дорога Урала – великие горы,
Урал г1ре – данлы тау  Могила Урала – высокие горы –
Урал булып 7ал4ан, ти. Название приняли то же – Урал.

Таким образом, Урал-батыр является олицетворением 
горы и космизатором Вселенной, который из хаоса создает 
космос. Функция эпического героя заключается в создании 
горы. В мифопоэтическом представлении башкир Урал 
связан с горой, высотой, женат на дочери царя птиц. А его 
брат Шульген (башк. Шγлгән) связан с водой и луной: под-
водный царь, женат на Ай3ылыу (Ай «луна»), чей образ 
имеет связь с луной, если иметь в виду приливы и отливы. 
При помощи волшебной палочки Ш1лг2н создает потоп. 
Потоп представляется в виде чудовищ – дивов, пожираю-
щих людей. Чтобы спасти род людской, Урал создает горы. 
Из останков злых существ, как див, которых уничтожил 
Урал, образовалась плохая гора: 

Урал аяу3ы6 3у4ышып 
Дейе162р6е 7ыр4ан, ти
Шул са7лы улар 1лг2н, ти.
Ки8 ди8ге66е8 09т0нд2
Тау барлы77а килг2н, ти.

Много лет Урал воевал,
Дивов во множестве уничтожал.
Горы рождались одна за другой
Под могучей его рукой.

Из останков Азрака образовывается плохая гора – 
Яман тау [Урал]:

Булатыны ал4ан да, 
«зр272не сап7ан да – 
?ылыс ди8ге6г2 сум4ан, 
Ер 3елкенг2нд2й бу4ан:
«зр272 3уш3ы6 йы4ыл4ан,
Им2нес 6ур к21623е 
№ ыу6ы урталай б1лг2н; 
Халы77а менеп торор4а, 
Й2йер2п х2л йыяр4а 
:ур бер яман тау бу4ан.

Силу духа Урал не терял;
Ловко занес он алмазный меч – 
Снес им голову главного дива с плеч,
На куски его искромсал.
В воду меч Азраки упал –
Кажется, весь мир задрожал;
Так убил Азраку Урал.
Огромное, страшное тело его
Надвое водный простор рассекло;
На месте том поднялась гора,
Чтоб могли туда люди забраться,
Отдохнуть и силы набраться

Социальные признаки: В стране Урал-батыра суще-
ствует обычай к0сл0 к0с30660 ейг2н йола, т.е. обычай, ког-
да сильный ест слабого, который заключается в охоте на 
зверей и птиц, в истреблении растительности и т.п. Этот 
обычай и с позиций гуманистической этики и самим ее но-
сителем Урал-батыром осмысливается с представлениями 
о смерти и оценивается как 1лем с2се1 «сеяние смерти», 
йырт7ыслы7 «зверство», «свирепость». 

Представления башкир о Добре и Зле – Я7шылы7 
и Яманлы7, нашедшие отражение в эпосе «Урал-батыр», 
связаны с основным стержнем повествования – демонстра-
цией двух возможных путей – пути истинного и пути лож-
ного. По истинному пути идет этический герой – Урал, сле-
дующий в своих словах и делах этическим нормам. Зло в его 
понимании это все, что направлено против жизни: все до-
брое служит ее сохранению и развитию. Ему противопо-
ставляется его брат Шульген, который им не следует и на-
рушает йола. 

Урал наделен всеми достоинствами: честен, правдив, 
храбр, знает и свято хранит моральные законы своей стра-
ны, им движет в отличие брата Шульгена не стремление 
к личной славе, а чувство долга, и главным его достоин-
ством является не столько сила, сколько доблесть. Народом 
оценивается не только физические качества героя, но и ду-
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шевные, оценивается его личность. Он скромен, добр, от-
казывается от всякого рода почестей. Урал-батыр свято 
хранит моральные законы своей страны. Ему чужды и не-
приемлемы законы, царящие в чужой стране. Урал отверга-
ет любовь дочери царя Катила, нарушая обычай (йола) его 
страны. Но в итоге он вынужден подчиниться обычаю чу-
жой страны: прислушавшись к совету аксакалов (опять им 
движет йола), женится на дочери царя Катила.

Уралу противостоит брат его Шульген, который пре-
ступает моральные законы, нарушает йола ради своих ин-
тересов, личной выгоды и славы. В итоге он приходит к ду-
ховной гибели, став повелителем водной стихии – стихии 
Хаоса. «Мифологическая» мораль основывается на пред-
ставлении о прямой связи поведения человека с состояни-
ем космоса и космических последствий человеческих дей-
ствий, поступков, деяний. Как правило, нарушения запре-
тов и предписаний, закрепленных данной традицией, кара-
ются стихийными бедствиями.

Добро – Я7шылы7 в понимании народного батыра – 
изге уй6а булыу, я7шы уй6а булыу «быть в чистых помыс-
лах», изге булыу «быть святым», кешене 7от7арыу «спа-
сать человека», я7лашыу «заступиться», изгелек ите1 «де-
лать добро», яр6ам ите1 «помогать», б1л2к биреп 6урлау 
«возвеличить одаривая», я7шы4а юлдаш булыу «быть 
спутником доброте», я7шы юлды табыу «найти правед-
ный путь», илд2 данлы булырлы7 я8ы кеше булыу «быть 
новым человеком, способным стать славным сыном стра-
ны», 7улдан кил32, яр6амсы булыу «при возможности 
быть помощником», йола тотоу «соблюдать обычай», оло-
но оло тейе1, к282ш алып й0р01, кесене кесе тейе1, 
к282ш биреп й0р01 «почитать старших, советоваться с 
ними; почитать младших, дать им совет» и т.д., а Зло – 
Яманлы7 – яуызлы7та дан алыу «прославиться в зло-
сти», 7ай4ы-этлек к1р32те1 «подвергать горю и страдани-
ям», 7анлы й2ш т1ктере1 «заставить лить кровавые сле-
зы», кеше 1лтере1 «убивать людей», ер6е 7ан4а батырыу 
«затопить землю в крови», кешег2 тейе1 «обидеть челове-
ка», кеше 7анын 7ойоу «проливать людскую кровь», ер62 
1лем с2се1 «сеять на земле смерть», илде талау «грабить 
страну», 7ан 7ойоу «лить кровь», халы7 байлы4ын й2ше-
ре1 «прятать народное богатство» («ил энйе3ен й2шереп, 
ерг2 к1меп 7уйма97а,) 7ы64а 2с2 бу4анды хурлау «позор-
ным именем клеймить женщину, родившую дочь», к2м3е-
те1 «унижать», бала3ын 3ыу4а ташлау «бросить в воду 
дитя», алдап-йолдау «обманывать», х2йл2к2р булыу «быть 
хитрым», 7ан к0921 «жаждать крови», й2ш т1ктере1 «за-
ставить лить слезы», кеше башына ете1 «довести человека 
до смерти, убить», 7ан эсерг2 у7талыу «жаждать крови», 
я7шылы77а к16 йомоу «закрыть глаза на доброту», 7ан 
7ойор4а ынтылыу «жаждать крови», ата 316ен тотмау 
«не прислушаться к совету отца», яуызлы77а ы7лау «при-
зывать к злу», я7шылы7ты ташлау «уйти от доброты», дей-
е162р6е ду9 ите1 «быть на стороне дивов», кешел2р6е хур 
ите1 «позорить людей», яуызлы7ты ат ите1 «быть на сто-
роне зла», й0р2кте таш ите1 «окаменеть сердцем», ата 
й060н ят ите1 «стать чужим отцу», 2с2 30т0н ыу ите1 «при-
нять материнское молоко за яд», дейе162рг2 буй бире1, дей-
е162рг2 алданыу «поддаться соблазну дивов», кеше 7аны 
т1ктере1 «лить людскую кровь», 31662 тормау «не держать 
слово», яуыз4а 7аршы бармау «не бороться против зла», 
я7шылы7ты ти83енм21 «не признавать доброту», кешел-
2р6е иш3енм21 «не признавать людей» и т. д.

Продолжателями дел народного батыра являются его 
сыновья. Они растут способными проявить ирлек «муже-
ственность». Этический концепт «ирлек», выражает спо-
собность и творческую силу мужчины, которые направле-
ны на совершение блага для себя и других людей. Ирлек 
в контексте эпоса связывается со способностью проявле-
ния мужественности. Например, [И6ел]:

Атайымды8 7улында
Булат дейе1 тураны;
Уралдан тыу4ан ул булып,

Халы7ты 3ыу3ы6 7алдырып,
Батыр исеме к1т2реп,
№ ыу табалмай тилмереп,
Тороу ирлек буламы?
Тиг2н д2, И6ел, ир2йеп,
Тау6ы яра сап7ан, ти.
К0м0шт2й бер а7 йыл4а
Шылтырап шунда а77ан, ти.

«В руках отцовских алмазный меч
Мог змей и дивов-драконов сечь;
От Урала пришедший в мир
Достоин ли имя носить – батыр,
Кто мужчиной меня назовет,
Если жаждой страдает народ
Без воды, без живительных рек?» –
Так промолвил Идель, и вот
Гору мечом он алмазным сечет;
Воды, белые, как серебро,
Заструились тотчас с горы,

В современном башкирском языке вместо ирлек чаще 
всего употребляется егетлек. Если в современном понима-
нии ирлек связывается с нравственной силой мужчины, 
с мужской гордостью, в контексте эпоса выявляются отго-
лоски связи ирлек также с сексуальной силой мужчины. Об 
этом свидетельствует фаллический символ булатный меч, 
с помощью которого Идель разрывает земное лоно, давая 
живительную влагу земле. 

«Сила, стойкость»: Эпический батыр сражается с гроз-
ными стихийными силами, которые находят отражение 
в представлении башкир в виде хтонических существ и чу-
довищ, дивов. Народный батыр неустрашимый и обладает 
неимоверной силой. Крылатый конь Акбузат покоряется 
лишь ему, потому что он смог взметнуть в небо камень в 
семьдесят батманов, и после этого смог вновь поймать этот 
камень и удержать его на одной руке.

Таким образом, в сознании народа Урал-батыр явля-
ется героем, соединяющим в себе физические, интеллек-
туальные, духовные и волевые качества национального 
характера. Урал-батыр – этический эталон башкирской 
нации, воплощение доброты, ревнитель этики и морали.
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КОНСТАНТЫ РУССКОГО ФОЛЬКЛОРНОГО СОЗНАНИЯ

Игорь Голованов (Челябинск, Россия)

Под фольклорным сознанием мы понимаем совокуп-
ность (систему) представлений, образов, идей, получаю-
щих свою репрезентацию в произведениях фольклора 
(подробнее см. [1]). Фольклорное сознание представляет 
собой качественно особую духовную систему, которая жи-
вет относительно самостоятельной жизнью и которую не-
возможно анализировать изолированно от других явлений 
бытия носителей фольклора. Центральной проблемой 
фольклорного сознания выступает соотношение «чело-
век – мир», к анализу которого народное сознание подхо-
дит с точки зрения не отдельного человека, а коллектива, 
социума. 

По справедливому замечанию М.С. Кагана, «поведение 
и деятельность человека не запрограммированы генетиче-
ски, не транслируются из поколения в поколение стойким 
наследственным кодом и не передаются поэтому каждому 
индивиду императивно, от рождения, через ансамбль уп-
равляющих его активностью инстинктов, а направляются 
прижизненно обретаемыми индивидом потребностями, 
способностями и умениями, опосредуемыми опытом пред-
шествующих поколений и его собственным» [2, с. 71]. 
В фольклоре и фольклорном сознании как его источнике 
(генераторе) и идеальном аналоге зафиксирован именно 
этот опыт предшествующих поколений в рамках опреде-
ленной этнической культуры. Через фольклорное созна-
ние, которое приобщает людей к духовному опыту этноса, 
формируются необходимые каждому члену сообщества ка-
чества. 

Взгляд на фольклор через категорию фольклорного со-
знания позволяет увидеть его системообразующие основа-
ния в пределах отдельных национальных разновидностей. 
В русском фольклоре эти основания возможно представить 
в виде пяти констант – наиболее устойчивых, постоянных, 
пронизывающих все жанры ментальных «русел», матриц, 
программ: двух онтологических и трех аксиологических. 

Онтологические константы – пространство и время – 
служат для структурирования мира, концептуализации 
и категоризации его составляющих. Они выполняют важ-
нейшую для существования человека ориентирующую 
функцию. Аксиологические константы служат для «очело-
вечивания» мира, наделения его смыслами. В русском 
фольклорном сознании целесообразно выделять три аксио-
логические константы: соборность, софийность и справед-
ливость. Остановимся более подробно на особенностях 
репрезентации в современной несказочной прозе Урала 
трех духовных констант.

Константа соборнос ти состоит в понимании един-
ства русского человека с миром, его причастности к миру 
природы, миру людей и к миру смыслов. Соборность наде-
ляет часть целого смыслом целого. Путь к соборности как 
согласованности индивидуальных сознаний лежит не в по-
следовательном научении, а в нравственном очищении. 
Другими словами, для народного сознания значительно 
важнее не познание мира, а понимание его, органическая 
причастность к нему. Соборность предстает как объедине-
ние и воссоединение разнородного. Носитель фольклорно-
го сознания не противопоставляет себя миру, не возвыша-
ется над миром и не выделяет себя из него. Думается, что 
именно эта константа способствовала формированию хо-
рового, или симфонического (Л. П. Карсавин), начала рус-
ской культуры. 

Дать исчерпывающий анализ проявлений константы 
соборности в фольклорных текстах не представляется воз-
можным – она разлита, растворена в них в силу своей уни-
версальности, а потому выделим лишь отдельные мотивы, 
в которых ярко выражена данная константа. 

В уральской несказочной прозе значительную часть 
составляют произведения о начале заводов, шахт, с которы-
ми была тесно связана трудовая жизнь народа. Один из 
традиционных мотивов, который воспроизводится в по-
добных преданиях – мотив «заложенной головы» (строи-

тельной жертвы): «Сказывают еще, будто если в плотину 
заложить человека живого, то плотина-то, крепче стоит» 
(Архив УрГУ; зап. В. Заниной и Н. Кутыревой в 1979 г. 
в г. Нязепетровске Челяб. обл. от А. С. Манекиной, 1904 г.р.). 
Данный мотив отражает взгляд на жизнь отдельного чело-
века с позиций общинного, соборного сознания: добро-
вольная жертва человеком своей жизни ради общего блага 
признается значимой и социально одобряемой. 

Наиболее отчетливо представление о добровольности 
жертвы проявляется в предании, записанном фольклорной 
экспедицией Челябинского государственного педагогиче-
ского университета в 1996 году: «В эти места пришли люди 
и решили строить завод. <…> Три раза строили плотину 
и три раза ее уносило. Вот тогда-то и пошел слух, будто че-
ловеческая голова нужна, чтобы плотину не смывало. Ста-
рухи-кликухи разнесли, что непременно человеческая го-
лова нужна, и девичья на особицу. <…> Была у нас на заво-
де девушка Федосья-красавица. Наговорили ей старухи 
о слухах, и решила Федосья помочь людям» (Зап. А. Огаро-
вой в пос. Строителей г. Златоуста от З. А. Калетинской). 
Это предание отличается от большинства записываемых 
сегодня текстов, организованных мотивом «заложенной 
головы». В позднем фольклоре акцент переносится с добро-
вольной жертвы на картины тяжелого труда на рудниках 
и горных заводах. 

Идея соборности реализована и в фольклорных пове-
ствованиях о монашеских общинах, например, в текстах 
о монахе Долмате, основателе Далматовского успенского 
мужского монастыря. В подобных повествованиях актуа-
лизируется идея сопричастности. Члены общины воплоща-
ют ее самим своим бытием, каждодневным трудом на об-
щее благо. Именно идея единства как идеал жизни и помо-
гает им не только преодолеть каждодневные трудности, но 
и защитить себя от внешних посягательств.

В наших записях есть также ряд внутренне связанных 
между собой легенд о городе Кыштыме Челябинской обла-
сти, в которых также реализована идея соборности. В од-
ной из легенд рассказывается о событиях, предшествовав-
ших основанию города. По фольклорным представлениям, 
Кыштым основал один из Демидовых, именно он и выбрал 
место для города. По легенде, Демидов «остановился на 
ночлег и велел срубить самую большую сосну для обеден-
ного стола». Отдав должное телесному, основатель обра-
щается к заботам о высоком, духовном и приказывает «на 
месте, где была срублена сосна, построить церковь» (Ар-
хив ЧГПУ; зап. М. М. Радаевой в 2007 году в г. Кыш тыме от 
П. С. Бызгу, 1990 г.р.). Идея понятна, ведь храм божий стро-
ят для того, чтобы туда приходили люди, ощущали свою 
общность, единство с богом, гармонизировали себя в соот-
ветствии с высокими помыслами и праведно жили. Именно 
поэтому, когда в другом повествовании рассказывается 
о метеорите, который, якобы, падал на Кыштым, на город 
«он не упал – церкви стояли крестом. Он несколько лет дер-
жался над нашим городом, но так и не упал. Крест не дал 
ему на нас упасть» (Архив ЧГПУ; зап. М. М. Радаевой в 2007 го-
ду от Е. Д. Пановой, 1995 г.р.). Сила креста не могла бы рас-
пространиться на город, если бы его жители были разоб-
щены, жили не в соответствии с заповедями человечески-
ми и божьими. Такова мысль, стоящая за этими повество-
ваниями. Таким образом, соборность – это часть естествен-
ной жизни русского человека, которая помогает ему и в прос-
тых бытовых вещах, и в сложных, в понимании высокого, 
горнего мира. 

Софийность представляет собой сложный комплекс 
трех взаимосвязанных сущностей: Любовь, Красота и Доб-
ро. Любовь выполняет в этом триединстве синтезирующую 
и одухотворяющую функции, она служит источником виде-
ния Красоты. Красота и Любовь, связанные вместе, рождают 
желание творить Добро. Все три сущности переплетены, вза-
имосвязаны и взаимообусловлены, их единство соответству-
ет народному пониманию Мудрости (отсюда – софийность). 



21

Выделенность такой ценностной доминанты, как Красота, 
соотносится с созерцательным типом мышления, присущим 
носителям русской культуры. Созерцательность ставится в 
русском сознании выше прагматичности, т.е. выше стремле-
ния к расчетливости, получению материальной выгоды. Со-
зерцательность позволяет человеку достигнуть внутреннего 
покоя, необходимого для размышлений о мире. 

Добро и красота, любовь – эти сущности выражают ти-
пичное для русского человека представление о нормальном 
бытии, соответствующем нормам и порядкам, принятым 
людьми. В фольклорных произведениях данные смыслы 
неразрывны, обусловливают друг друга, что подчеркивает-
ся цельностью образов, которые их воплощают. 

Средоточием чувства красоты для русского человека 
является душа. Человек, умеющий разглядеть красоту, лю-
бит весь мир, способен прощать. В фольклорном тексте 
Красота как ценностная доминанта может быть реализова-
на через языковые маркеры удалый, сильный, могутный – 
при характеристике человека; чистый, прозрачный, свет-
лый и др. – при характеристике природных объектов и ар-
тефактов. Покажем это на примере записанного на Урале 
топонимического предания: «Видели вы лог, что отделяет 
старую часть деревни от новой – Менеевки? В этом логу 
раньше дед жил. Фамилия – Лепихин. Да такой дед удалый! 
Вся деревня его любила: дети – за сказки да побывальщину, 
взрослые – за мудрые советы. А когда помер старик, осиро-
тела деревня. И как память деду – Лепихин лог» (Архив 
ЧГПУ; зап. в 1991 году в д. Айлино Саткинского р-на Челя-
бинской обл. от В. Н. Мошкина, 1911 г.р.). Другой пример: 
«Озеро Светленькое, лежащее у подошвы Вишневой горы. 
Озеро имеет дно, состоящее из лечебной грязи. И в любую 
погоду оно ясное и светлое, так как видно почти все дно на 
многие метры» (Архив ЧГПУ; зап. К. Силиной в 1998 году 
в пос. Вишневогорске Каслинского р-на Челябинской обл. 
от Н. А. Коллодий, 1943 г.р.). Подобных текстов записыва-
ется каждый год немало. В преданиях полезное уравнива-
ется, отождествляется с красивым. Внутренне красивый 
человек, по эстетическим представлениям носителей фоль-
клора, оказывается красивым и внешне. 

В целом ряде фольклорных произведений поэтизиру-
ется не только мастер, но и его творения, дело рук человече-
ских. Так, в одном из недавно записанных текстов выраже-
но восхищение красотой златоустовского собора и мастер-
ством его строителей: «Построили в 1840 году в Златоусте 
собор, Свято-Троицкий, чуть ли не первой по всему Уралу. 
Проект составил знаменитый у нас архитектор Федор Те-
лежников. Поставили собор Тесяревы, отец с сыном. Укра-
шали его искусные мастера. И вышел он на загляденье: ма-
ковки золоченые, иконы венецианского письма, колокола 
голосистые: они и зачинали по праздникам перезвон всех 
златоустовских церквей». В дальнейшем тексте утрата кра-
соты приравнивается рассказчиком к утрате важнейших 
ценностей жизни: «Долго стоял храм, украшал город. Но 
пришло время, когда решили: если сломать храмы, то люди 
перестанут надеяться на райскую жизнь и все силы отдадут 
работе. Снесли почти все церкви. Собор взорвали, на его 
месте построили танцплощадку. Пляшут здесь молодые, 
и никто уже не вспоминает о мастерах. На пустом месте ду-
мать не о чем» (Архив ЧГПУ; зап. Т. Забурляк в г. Златоусте 
Челябинской обл. в 2002 году от А. И. Захозиной, 1918 г.р.). 
Таким образом, красота и доброта в фольклоре представ-
лены как внешняя и внутренняя характеристика человека 
и мира. В народном понимании Красота выступает как поль-
за, при этом Красота оказывается важнее пользы, посколь-
ку польза – всего лишь один из компонентов красоты.

Одна из поздних, но не менее значимых констант рус-
ского фольклора – константа справедливости. Справедли-
вость предполагает сопоставление того, что есть в реаль-
ности, с тем, как должно быть – с точки зрения народного 
сознания. Сама необходимость обращения к понятию 
«справедливость» связана с отсутствием гармонии между 
реальным и желаемым. 

Константа справедливости широко представлена в ураль-
ской несказочной прозе в образах «народных заступни-
ков» – Ермака, Пугачева, Салавата Юлаева и «царя-избави-
теля» Петра I. Через изображение этих персонажей раскры-
вается народный идеал исторической личности, проявля-
ются социальные и этические воззрения людей.

Центральный образ в уральских преданиях с констан-
той справедливости – образ Пугачева. Подобно тому как 
в волшебной сказке социально обездоленный становится 
царем, так и в преданиях о Пугачеве бывший казак обрета-
ет царскую власть: «Пугачев шайки собирал, чудеса творил. 
За бедных, за низкий класс был». С образом Пугачева в пре-
даниях связано использование мотива мудрого суда, моти-
ва пожалования, одаривания им своих подданных. Так, на-
пример, в одном из преданий рассказывается о «царском» 
дознании с целью выяснить, где запрятаны клады заводчи-
ка Лугинина (Илларион Лугинин – реальное историческое 
лицо, владелец Саткинского железоделательного завода). 
В преданиях наказывается не только социальное зло, но 
и нравственные пороки: лень, воровство, самодурство. 
В одном из преданий рассказывается: «…сгорела и наша 
старая церковь: мужики, что с Пугачевым пришли, само-
гонки лишку хватили и спалили. А сам он тогда в Касеве 
находился, в избе Данилки Шитова. <…> Утром вышел он 
к народу в императорской форме и велел тут же выпороть 
перед всеми озорников, которые зря пожар затеяли» [3].

Идея справедливости в уральских преданиях связыва-
ется также с образом «доброго царя», «царя-избавителя» 
Петра I. Обращает на себя внимание близость Петра к об-
разам Ермака, Пугачева, Салавата Юлаева. Различие между 
реальными прототипами оказывается гораздо более значи-
тельным, чем между фольклорными персонажами. В боль-
шинстве преданий при изображении народного вож дя, за-
ступника или царя используются одни и те же традицион-
ные средства. Такое сходство объясняется генетической 
общностью образов: каждый из них в какой-то мере вос-
ходит к древним патриархально-родовым представлениям 
о вожде. 

Реализуется константа справедливости и в сказках. Со-
временная запись социально-бытовой сказки – «Правда 
и Кривда» – обращает нас к славянской древности, где эти 
образы включались в один ряд с важнейшими универсаль-
ными мифологическими оппозициями. В центре сказочно-
го сюжета – спор Кривды и Правды о том, «чем лучше 
жить» (правдой или ложью?). За истиной спорщики обра-
щаются к третьей стороне и слышат в ответ: «В наше время 
лучше жить кривдою». Выбор в качестве арбитров писаря и 
судьи, по-видимому, определяется двойственным отноше-
нием народа к чиновному люду: с одной стороны, они вер-
шат чужие судьбы и от них ожидают правого суда, а с дру-
гой стороны, они связаны с системой, которая часто ложь 
выдает за истину. Финал сказки провозглашает торжество 
истинных ценностей жизни: праведник прозревает и же-
нится на царевне (Архив ЧГПУ; зап. О. Гафаровой в 1997 го-
ду в д. Водопойка Увельского р-на Челяб. обл. от Н. З. Тра-
пезникова, 1930 г.р.).

Представленный анализ реализации аксиологических 
констант в народной прозе Урала позволяет судить о значи-
мости данных категорий для художественного осмысления 
действительности в русском фольклоре в целом. Сложность 
и многомерность их организации в фольклорных жанрах по-
рождена многообразием форм обобщения, присущих народ-
ному художественному сознанию. 
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ЗАПРЕТЫ И ПРЕДПИСАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С НАРОДНОЙ АСТРОНОМИЕЙ 
В ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ

Варвара Добровольская (Москва, Россия)

Народная астрономия как часть традиционной космо-
логии привлекала внимание ученых. Отчасти это исследо-
вания астрономов, прежде всего историков науки, напри-
мер работы Д.О. Святского [35, 88–89]. Однако, безусловно, 
чаще астронимы привлекают внимание диалектологов, 
ономастов и этнолингвистов [10, 77–79; 12, 117–119; 34, 
85–95; 33; 32, 524–533; 6, 137–154; 25, 11–23; 26, 17; 7; 3; 5; 1, 
203–257]. Все исследователи отмечают немногочисленность 
небесных объектов, к которым проявляют свое внимание 
славяне. Особенно наглядно такое относительное равноду-
шие к устройству небес видно в работах, где на широком 
сопоставительном материале выявляется четкая атрибуция 
астронимов [28, 32–37; 2; 11, 97; 13, 502–530; 4; 16; 22].

Наиболее популярным небесным объектом, всегда 
привлекавшем внимание исследователей, был Млечный 
путь. У русских зафиксировано не менее двадцати назва-
ний для этого явления, наиболее распространенными из 
которых являются гусиная дорога, мышиные тропки, пояс, 
коромысло и т.п. Особенности наименования Млечного 
пути в отдельных регионах России довольно активно иссле-
довали ономасты [30, 242–261; 23: 24, 39–53; 21, 53; 27, 102–
109]. Отдельные аспекты его наименований анализируются 
и в работах этнолингвистов [8; 129–135; 17, 671; 20, 145–
157].

В экспедициях Государственного республиканского 
центра русского фольклора на территории бывшей Влади-
мирской губернии (современные Владимирская и Яро-
славская области) записан большой материал по народной 
астрономии. Наши записи можно разделить на несколько 
частей. Первую, весьма незначительную, составляют пред-
ставления об устройстве небесного мира. Другая, суще-
ственно большая, сформирована из правил, которые люди 
должны соблюдать, видя то или иное небесное тело. И, на-
конец, еще одна группа – это приметы и гадания, где небес-
ные объекты становятся знаками, указывающими на опре-
деленные события в жизни людей.

В данной статье мы остановимся только на запретах 
и предписаниях, которые должны соблюдать люди, наблю-
дая на небе определенные небесные объекты.

Несмотря на то, что главным небесным светилом на 
данной территории, как и у всех славянских народов, явля-
ется солнце, связанных с ним прескрипций чрезвычайно 
мало. Более того, на вопрос о том, что такое Солнце ни один 
из наших исполнителей не смог дать ответа. В материалах 
этнографического бюро князя В.Н. Тенишева по Владимир-
ской губернии, также сообщается, что «представления 
о небе у крестьян самые смутные» [14, 118] и что солнце это 
«огненный шар» [14, 119]. Корреспонденты Тенишевского 
бюро зафиксировали всего несколько предписаний рассма-
триваемой тематики. В наших материалах прескрипций 
данного типа несколько больше, что связано, прежде всего, 
с целенаправленным опросом исполнителей. Наиболее 
устойчивыми для данной традиции являются запреты со-
вершать действия способные «огорчить» солнце. Чаще все-
го, обиженное солнце может надолго скрыться за облака-
ми. Такое происходит, если человек смахивает крошки со 
стола на пол, а потом наступает на них: «Вот крошки на пол 
не сметают. На полу-то так и так на них наступишь, на-
ступишь на хлеб ведь – солнце опечалится. Будет сумрак 
такой, как вот вечер, а вот не день. Нельзя крошки скидо-
вать на пол» (АЕА-1928). Иногда, напротив, считается, что 
солнце огорчится и будет светить слишком ярко и соответ-
ственно начнется засуха. Так, например, сговоренка (то есть 
сосватанная девушка) не должна ходить по воду, а то «солнце 
огорчится и будет жечь, все погорит – нельзя сговоренке к ко-
лодцу ходить» (СВИ-1941).

Однако чаще всего неправильное поведение людей 
приводит к затмению. Главной причиной затмения называ-
ют детоубийство: «А вот быват баба младеню приспит. Уби-
вица. Грех это – приспать младенца. Говорят, если младенца 

убить – солнце опечалится, уйдет с неба, затмение будет» 
(ЖЕА-1927). Во время затмения так же необходимо соблю-
дать целый ряд нормативов, чтобы защитить себя и всю 
общину от нежелательных последствий. Так, чтобы в дерев-
не не разразилась эпидемия во время затмения, нужно пе-
реодеться во все новое: «Во время затменья тут уж во все 
новое переодеваются, нужно-нужно это, если кто не пере-
оденется – у того весь двор сгинет, вся скотина» (БВС-1935) 
или «Кто во время затмения в новое не переоденется, тот 
сильно хворать будет, а то и сгинет вовсе, помрет» (ГГВ-
1931). Существует так же предписание закрывать во время 
затмения колодцы, поскольку «все говорят – с неба зараза 
какая-нето падат, падат и все потравит, и вода будет по-
травлена – потому колодезь закрывать надо, чтоб в воду не 
попало» (ВАБ-1919). Нами зафиксирован запрет на гром-
кую речь во время затмения. Полагают, что если во время 
затмения громко разговаривать, то всюду, где будет слышен 
голос, урожай погниет или вымерзнет: «У нас вот случай 
был. Вот, знаешь, затмение, ну знаешь, солнце огорчилось 
за людские грехи. Вот бабка старая была, глухая. Затмилось, 
а она стала спрашивать чегой-то. А себя не слышит, кричит. 
Пока объяснили ей – она много прокричала. Потом, гово-
рят, весь урожай погнил, ну, где ее слыхать было» (ЛАИ-
1921).

С лунным затмением связано значительно меньше пре-
скрипций. Так, считалось, что нельзя смотреть на лунное 
затмение во избежание слепоты: «Когда луну затягивает, 
затмение говорят, нельзя на это смотреть – ослепнешь» 
(АМИ-1920). Полагают так же, что посмотревший на лун-
ное затмение будет мучиться сильной головной болью, ко-
торую ничем нельзя вылечить: «Если вот посмотрят <ког-
да затмение> тогда на небо, то голова станет тяжелая 
и болеть будет долго, и ничего не поможет. Боль не сымет 
никто» (ФВА-1928).

При любом затмении, чтобы избежать беды нужно 
одеть чистое белье и зажечь церковные свечи. В материалах 
Этнографического бюро князя В.Н. Тенешева есть записи, 
сделанные в Меленковском районе И.Л. Щегловым в 1898, 
в которых рекомендуется помимо описанных действий еще 
и «окурить себя ладаном» [14, 120]. 

Значительно больше различных нормативов связано 
просто с луной. Самым распространенным запретом, свя-
занным с луной, на территории Владимирской области, 
считается следующий. Нельзя давать какие-либо вещи чу-
жим людям, если месяц находится в фазе убывания: «На 
старый месяц ничего не дают никому, вот он убывает ког-
да. Если дать – свое счастье отдашь» (БВН-1940). 

Луна считается крайне опасным небесным светилом. 
Ей приписывается способность влиять на судьбу человека, 
забирать его долю и т.п. Так, беременная женщина не долж-
на смотреть на полную луну, так как в противном случае: 
«месяц ей подмену сделает, подменит младеню ей» (ВВМ-
1935). Считается так же, что если будущая мать смотрит на 
полную луну, ее ребенок будет лунатиком: «Нельзя бабе 
брюхатой смотреть на луну, на целую никак нельзя, у ей 
ребенок ходить будет во сне, лунатик говорят» (ЕНД-
1921). Нельзя беременной выходить под полную луну во из-
бежание тяжелых родов: «Беременная баба под луну выхо-
дить не должна, особенно перед родами – тяжело рожать 
будет, луна всю силу возьмет» (БМК-1908). Считается так 
же, что беременной нельзя умываться при полной луне: 
«Ребенок сойдет, луна к себе его притянет» (ПГМ-1925). На 
всей территории Владимирщины беременным запрещается 
мочиться под полной луной: «Мочиться под луной нельзя – 
опростаешь ребенка» (БМФ-1930). Необходимо отметить, 
что данный запрет распространяется не только на беремен-
ных, но и на всех остальных людей: «Под целой луной нель-
зя – весь килами покроешься» (СЕИ-1925).

Лунный свет считается крайне опасным для детей. Так, 
младенцев нельзя выносить на улицу, когда на небе есть 
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луна. В противном случае он станет беспрестанно кричать: 
«Нельзя вечером-то дитё выносить на улицу, как под свет 
<луны> попадет – крик нападет» (БНИ-1919). Считается 
так же, что если луна осветит спящего ребенка, то он забо-
леет и поэтому детей нельзя укладывать спать так, чтобы из 
окна на них мог упасть лунный свет: «Младеню подале кла-
дут, загородят. Нельзя, чтоб его луна оглядела, чтоб, зна-
чит, он под лунный свет попал. Если она на младеню погля-
дит – он хворать будет» (ГЛИ-1940). Способностью луны 
отнимать сон и здоровье мотивируется запрет оставлять на 
ночь постиранные вещи на улице: «Вот даже если не досо-
хло что-нето, тут уж все одно сымай, с утра досохнет. 
Нельзя чтоб луна шобол твой осмотрела – она сон твой 
заберет, бессонница умучит» (ГАН-1918).

На территории бывшей Владимирской губернии суще-
ствует поверье о том, что луна может «втянуть» человека 
и унести его из родных мест: «Если вот под луну попасть, 
она втянет и выбросит не знам где. И тут тебя не найдут, 
а сам не знаешь, где очутился» (ЕАС-1918). Аналогичными 
свойствами в данной традиции наделяют радугу, которая 
так же может втягивать и всасывать людей [19]. Иногда, 
луна всасывает не самого человека, а его здоровье, счастье 
или разум: «Под луной ходить нельзя – луна все здоровье 
всосет, болеть начнешь» (РНС-1936), или «Луна завистли-
ва, она может все счастье, что тебе отмерено – себе при-
брать. Нельзя под ней ходить-то – счастье заберет» 
(МНА-1933), или «Луна разум забирает. Пройдешь по ей – 
станешь как дурной. Нельзя под луной ходить» (КЛИ-1924). 

Чтобы защититься от вредоносного воздействия луны 
человек должен появляться на улице только с покрытой го-
ловой: «Чтоб луна зла не створила, нельзя под ней простово-
лоской оказаться, мужик вот кепку каку-нето, а баба – в пла-
точке. Чтоб не спортила. А лучше и вовсе не ходить» (МЕА-
1923). Многие наши исполнители полагают, что луна при-
тягивает нечистую силу и именно поэтому опасно оказаться 
на незащищенном пространстве под луной: «Луна она зеле-
ного манит. Вот если луна в небе, то и зеленый тут. Он чело-
веку порчу каку сделат, а луна добавит. Когда луна в небе – 
лучше дома сидеть, чтоб не случилось что» (АМИ-1920).

Принято считать, что опасна только полная и ущерб-
ная, убывающая луна. Наши материалы свидетельствуют, 
что это не всегда соответствует представлениям конкрет-
ной традиции. Действительно во Владимирской области 
при убывающей луне нельзя стричь волосы и ногти – «ра-
сти не будут» (РНС-1936), шить новую одежду – «носить-
ся не будет» (ГЛИ-1940), ткать – «все рваться будет до сро-
ку» (ЛАИ-1921) и т.д. Но и при растущем месяце нельзя ле-
чить чирии – «они только расти будут» (СВИ-1941), 
стричь овец – «шерсть сваляется» (КЛИ-1924), тачать об-
увь – «своруют сапоги-то» (БНИ-1919), петь песни – «голос 
уйдет» (БВН-1940) и т.д. 

Крайне редко луне приписывают положительные свой-
ства. Так, увидеть полную луну перед свадьбой сулит моло-
дым богатую жизнь. Однако и в этом случае многие добав-
ляют: «не в деньгах счастье, она может богатая будет, да 
не счастливая, любовь может луна заберет» (ЕНД-1921).

Таким образом, луна считается крайне опасным небес-
ным телом, контакт с которым крайне нежелателен для че-
ловека. Причину этого многие наши исполнители видят 
в том, что луна связана с миром мертвых и смертью и почти 
всегда противопоставляется солнцу как источнику жизни: 
«Солнце живым светит, а луна мертвым; для мертвых от 
нее вреда нет, а живых она портит» (МЕА-1923).

Помимо солнца и луны прескрипции, зафиксирован-
ные на территории Владимирской области, распространя-
ются и на звезды. Необходимо отметить, что в данной тра-
диции звездами называются не только собственно звезды, 
но также кометы и метеориты. В традиционной культуре 
Владимирщины нормативы распространяются как на звез-
ды в целом, так и на отдельные небесные объекты. 

Рассмотрим сначала правила, распространяющиеся на 
звезды в целом. Наиболее распространенным является за-
прет считать звезды или показывать на них пальцем. Моти-
вировкой данной прескрипции следующая. Считая звезды, 
человек может посчитать и свою звезду. Следствием такого 
подсчета будет ее падение, которое вызовет смерть челове-

ка: «Звезды считать нельзя – на свою попадешь, она сорвет-
ся. Сорвется твоя звезда и помрешь» (БМФ-1930). Анало-
гичный пример есть и для запрета показывать на звезды 
пальцем: «Если пальцем на звезду кажут, то она гаснет, 
если вот он на свою звезду попал. А ты ж не знаешь кака 
твоя, вот тут и не кажут на звезды. А то в свою попа-
дешь – погаснет, а погасла звезда и сам помрешь» (АМИ-
1920). Детям запрещали считать звезды, пугая их тем, что 
у них «будет столько чириев, сколько они звезд насчитали» 
(ВАБ-1919). Некоторые наши исполнители, отмечают, что, 
показывая на звезды пальцем, можно «Богу в очи попасть. 
Так мама говорила. Мол, пальцем, Богу в глаз ткнешь – нель-
зя на звезды пальцем показывать» (МНА-1933).

Звезды оказывают сильное магическое влияние на 
многие предметы на земле, поэтому целая группа нормати-
вов регулирует обращение с некоторыми вещами при на-
личии звезд на небе. Так, некоторые виды лекарственных 
растений нужно собирать только под звездами, а другие, 
напротив, в беззвездную ночь: «Вот, череду собирают ког-
да звезд нет на небе. Череда она для чего – от прышей там, 
от сыпи. Вот чтоб не было, как звезд на небе, так вот и на 
теле. А другие вот под звездами собирают» (ГАН-1918) или 
«Манжетка только под звездами, рвут под звездами. Она 
вот от пьянства, и вот как звезды ясно видно, так вот 
и пьяница ясно видеть будет, будет трезвый, ясный как 
стеклышко» (СВИ-1941). Таким образом, звездам припи-
сывается способность влиять на свойства лечебных расте-
ний, усиливая их свойства.

Под звездами надо оставлять одежду больного – «что-
бы звезды болезнь забрали» (АМИ-1920), просыпанную соль – 
«звезды ссору заберут» (МНА-1933) и осколки зеркала – «из 
его все несчастья звезды возьмут» (ГГВ-1931). Считалось, что 
в противном случае больной умрет, в доме произойдет сора 
между домочадцами, а разбивший зеркало умрет в страш-
ных мучениях.

На данной территории широко распространены при-
меты, в которых обилие звезд на небе в определенные дни 
(например на Крещение) указывает на богатый урожай. 
Однако существовали и магические предписания, с помо-
щью которых можно увеличить, например, урожай зерно-
вых: «Зерно перед посевом под звезды выносить надо, чтобы 
звезды на него посмотрели и урожая было, как звезд на небе. 
Просто выносили, ничего не говорили, принято было под 
звезды ставить» (АМИ-1920). 

Особые нормативы распространяются на падающие 
звезды. Так, считается, что не только нельзя показывать на 
падающую звезду, но и говорить об этом, потому что души 
умерших родственников «к Богову престолу не дойдут» 
(ВВМ-1935). Полагают, что когда человек видит падение 
звезды, он должен три раза сказать «Аминь», в противном 
случае умерший, чья звезда сорвалась, «будет кажду ночь 
приходить и плакать, что душеньку его неотмолили» 
(ГЛИ-1940). Считается также, что в августовские звездопа-
ды нельзя брать вечером воду из колодца, поскольку вместе 
с водой можно принести в дом не нашедшую успокоения 
душу, которая начнет беспокоить людей: «Ой, вот в доме 
греметь-шуметь будет, все падать, разбиваться. Потому 
душа неупокоенная принесена в дом, с водой в которую звез-
да попала. Потому опасаются и воду вечером не берут, 
чтоб звезда не пала» (БНИ-1919). В то же время считается, 
что когда падает звезда, нужно загадать желание. Если это-
го не сделать, тот у человека «счастье заплутает; раз не за-
гадал ничего, значит и не нужно – все есть, а раз есть, то 
и не будет больше счастья» (ЖЕА-1927).

Кометы, будучи чрезвычайно редким явлением, обыч-
но рассматриваются как знак какого-то предстоящего не-
счастья [18, 18–21]. Полагают, что человек увидевший на 
небе комету, должен сорок дней молиться о спасении лю-
дей: «Вот Бог хвостату звезду посылает за грехи. К войне, 
к мору. Кто увидит – сорок дён молиться должон, чтоб спа-
стися и души безгрешные спасти» (ПГМ-1925).

Особые нормативы распространялись и на взаимо-
связи людей с отдельными звездами и созвездиями.

Так, например, считается, что нельзя показывать ре-
бенку созвездие Ориона, которое в данной традиции на-
зывается Костылик, потому что ребенок будет плохо хо-
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дить или станет хромоногим: «Нельзя, нельзя детишкам 
Костылик показывать, пока хорошо бегать не станут, 
нельзя, а то все говорят – охромеет младеня» (ГАН-1918). 
Поскольку в данной традиции это созвездие связано с кось-
бой и некоторыми другими работами летнего сельскохо-
зяйственного цикла, то существует запрет появляться на 
улице с косой или цепом, в то время, когда на небе хорошо 
видно звезды Ориона: «Когда Костылик на небе светит 
ярко, с косой нельзя ходить, там вот даже ее трогать нель-
зя. Убязательно случится что-нето, там ногу посечешь или 
что» (ЕАС-1918). 

Еще одна группа нормативов, связана с Плеядами. Это 
скопление звезд является наиболее привлекательным для 
великорусского крестьянина. С ним связано много мифо-
логических представлений [31, 94–97]. В традиции Влади-
мирской области это скопление звезд называется либо Се-
мик, что указывает на число звезд, составляющих его, либо 
Волосянки. Считается, что когда на небе видны Плеяды, то 
нельзя стричь волосы – «а то расти не будут» (БМК-1908), 
мотать шерсть – «вся спутается» (КЛИ-1924), вышивать – 
«никогда эту работу не доделаешь» (МНА-1933) и т.д. По-
лагают так же, что пока Плеяды видны на небе нельзя са-
жать курицу на яйца: «Гиблое это дело, пока Семик на небе 
курицу на яйца подсаживать. Ничего толкового не будет. 
Курицу тогда сажают, когда не видно их. Вот от Егория 
вешнего до Федора Стратилата их не видать, вот тут 
и сажают. А так может и высидит, да хорь подушит, или 
там что» (РНС-1936).

Представлений, связанных с Млечным путем в данной 
традиции довольно много [20, 145–157], как впрочем и в боль-
шинстве восточнославянских локальных традициях [36, 
280–284; 9, 314–332; 15, 168–179, 24, 39–53], однако предпи-
саний, связанных с ним мало. Прежде всего, нельзя отправ-
ляться в дорогу, если Млечный путь ярко светит на небе, 
поскольку полагали, что это приведет к смерти путеше-
ствующего: «Вот бывало и откладывали. Вот вечером по-
смотрят, а он горит прям. Нет, нельзя идти. Когда он све-
тит, то можно идти куда-нето, а если горит – нельзя, по-
мрет человек-то» (ЕНД-1921). Если Млечный путь светит 
тускло, то в это время нельзя солить огурцы и квасить ка-
пусту, так как продукты испортятся: «Мама завсегда смо-
трела, как Христова дорожка светит. Ярко – солила огур-
цы, а если тускло – нет, все скиснет…» (ЛАИ-1921). Если 
на небе были видны два рукава Млечного пути, то беремен-
ной женщине не рекомендовалось выходить на улицу, из 
опасения родить близнецов: «Если Моисева дорога надвое 
разделилась, баба на улицу уже и не суйся – двойню споро-
дит» (БНИ-1919).

Особые нормативы следовало соблюдать, когда на небе 
видна Венера. Поскольку эта планета появляется то утром 
на востоке, то вечером на западе в народной традиции до-
вольно устойчиво представление о том, что это две разных 
звезды [29, 48–54]. Соответственно ряд предписаний свя-
зан только с утренней звездой, которая называется в дан-
ной традиции Зóря, ряд – только с вечерней, которую на-
зывают Ночница или Вечерняя Зóря. Так, если на небе Зóря, 
то нельзя ложиться, полагают, что в этой ситуации человек 
не сможет встать: «Если Зóря на небе, тут уж не ложись, 
вот как бы плохо не было, а то не встанешь никогда» (ГАН-
1918). Иногда говорят, что уснувшего в этого время будут 
мучить головные боли: «Если Зóря на небе, а уснул вот, то 
головой маятся будешь» (АЕА-1928). Когда на небе появля-
ется Ночница, то полагают, что нельзя начинать никакого 
нового дела, а то «работа впустую будет» (ВАБ-1919). Так 
же не рекомендовалось в это время ставить тесто – «не под-
нимется» и делать сусло – «станет вонючим» (ЕАС-1918). 
В тоже время, есть предписание распространяющееся как 
на Зóрю, так и на Ночницу. Так, считается, что заговоры 
надо произносить утром на Зóрю и вечером, в то время, ког-
да на небе должна появляться Ночница – «тогда слова са-
мые крепкие будут» (ЖЕА-1927).

***
Развернутая система нормативов, во многом определя-

ющая характер функционирования общества, является 
крайне значимой для традиционной культуры. Система 

культурно-этнических и этических установок охватывает 
все сферы жизни человека, делает ее стабильной. Регламен-
тации подвергается весь уклад социального и природного 
окружения человека: нормативы определяют характер вза-
имодействия людей с окружающим миром. Как видно из 
приведенных примеров, на территории Владимирской об-
ласти широко распространены различные прескрипции, 
связанные с представлениями о небесных объектах. Дан-
ные нормативы носят информационно-обережный харак-
тер и дидактический характер. С их помощью люди преду-
преждают друг друга об опасности тех или иных действий 
по отношению к небесным светилам. Знание данных пра-
вил позволяет защитить человека и общество в целом от 
негативных последствий «неправильного» поведения.
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МУЗЫКАЛЬНО-РЕЛИГИОЗНЫЕ ТРАДИЦИИ БЕЛОРУССКО-ПОЛЬСКО-ЛИТОВСКОГО ПОГРАНИЧЬЯ 
КАК ЭЛЕМЕНТ ИДЕНТИТЕТА СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП

Антоний Зола, Ирина Солтан (Люблин, Польша)

роблема идентитета социальных групп появляется за-
частую там, где существуют сообщества, отличающиеся 
друг от друга национальностью, этнической принадлежно-
стью и вероисповеданием. Такая ситуация наиболее харак-
терна для территории пограничья, где жители чувствуют 
особую потребность заострения внимания на том, что 
в своей жизни считают ценным и важным. Проблему иден-
титета можно рассматривать с точки зрения нескольких 
аспектов. Понятие культурного идентитета интересует 
многих ученых. Этой проблемой занимается также А. Са-
довский, который представляет ее следующим образом: 
«Этническо-культурный идентитет является коллектив-
ным явлением, основывающимся на восприятии и под-
тверждении принадлежности единиц к разным культур-
ным группам, таким как: этнические (национальные), рели-
гиозные, политические, региональные, языковые и другие, 
которые являются отображением системы культурных цен-
ностей исследуемых сообществ данной территории.» [5]

Определение национального идентитета часто связано 
с этническим идентитетом, поэтому, говоря о понятии 
идентитета, мы должны обратить внимание как на само-
определение членов данного сообщества, так и на социаль-

ные связи, соединяющие эти группы. Чувство идентитета 
отдельных жителей и социальных групп состоит из не-
скольких элементов, таких, как национальность, веро-
исповедание и социальные связи, которые интегрируют 
данное сообщество. Национальный идентитет часто связан 
с религиозной самоидентификацией. Такая ситуация имеет 
место, например, в сообществах поляков, которые одно-
значно идентифицируются с католической верой. П. Мас-
ловский пишет о «фундаменте продолжительности поль-
скости» в давних усадьбах мелких шляхтичей на Гроднен-
щине благодаря балансу между национальным и социо-
логическо-групповым сознанием, укрепленным католиче-
ской верой [3]. Именно религиозные связи являются одним 
из самых важных элементов идентитета, «все или почти все 
элементы традиционной культуры […] сообщества укре-
плены санкцией святости» [4, c. 20]. Это не заключается 
в том, что народная культура подчинена религиозной док-
трине, а в том, что элементы культуры имеют значение 
«святости»: традиционные обряды, способ обработки зем-
ли, приготовления пищи имеют особое значение [4, c. 20]. 
Такой способ восприятия окружающего мира характерен 
для каждого сообщества, проживающего на территории 
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пограничья. В разговорах с информаторами часто можно 
услышать определения: «поляк», «русский» или «белорус». 
Эти определения, однако, не связаны с гражданством ка-
кой-либо из стран. Чувство национального идентитета свя-
зано в большей степени с принадлежностью к культурной 
традиции, отождествленной с национальной культурой, 
чем с гражданством конкретной страны или народа. 
С практической точки зрения проблема национального 
идентитета на территории пограничья является достаточно 
сложной. Этим вопросом занимается А. Энгелькинг, кото-
рая заключает следующее: подавляющее большинство со-
беседников использует определение «поляк» в качестве си-
нонима слова «католик», «русские» и «белорусы» – это 
определение праволавных верующих [1, c. 233]. А. Садов-
ский в своих исследованиях указывает на «следующие про-
должения типов национального идентитета: поляк, поляк-
католик, поляк-православный, поляк, живущий в Польше, 
поляк белорусского происхождения, поляк-белорус, ту-
тэйший белорус, польский белорус, белорус-католик, бело-
рус-православный и белорус» [5, c. 103].

Часто можно встретиться с мнением, что важным эле-
ментом национального идентитета является язык. Подроб-
ные исследования, проводимые на приграничной террито-
рии, указывают на тот факт, что проблема языка, на котором 
говорят социальные группы, живущие на этой территории, 
является более сложной, чем может показаться на первый 
взгляд. В повседневной жизни жители говорят на белорус-
ско-русском диалекте с добавлением польских слов [7, s. 243]. 
Это «тутэйший» [7, c. 243] язык, «по-просту» [1, c. 227], ши-
роко используемый и понятный в данном регионе. Польский 
язык связан с католицизмом [3, c. 224], русский – с право-
славием [4], однако, это касается прежде всего языка литур-
гии. Такой вид идентитета следует отнести к вероисповеда-
нию, а не к повседневной жизни социальных групп. Язык 
литургии, как польский, так и старо-церковно-славянский, в 
практике не выходят за пределы места и времени проведе-
ния литургических обрядов. Проблема идентитета часто 
связана с фактом самоидентификации жителей с местом 
проживания. Часто информаторы говорят о себе «тутэй-
шие», имея ввиду прежде всего место рождения и прожива-
ния (в случае, если это одна и та же местность), а также свое 
ближайшее окружение. Иногда люди, живущие в течение 
многих лет в определенном локальном сообществе, чувству-
ют себя чужими и так воспринимаются другими членами со-
общества только потому, что родились в другой местности 
или приходе [из собственных исследований].

Белорусско-польско-литовское пограничье инетересно 
в качестве места проведения исследований не только социо-
логам, но и музыкологам, этнографам и фольклористам. На 
Кафедре Этномузыкологии и гимнологии Института Музы-
кологии Католического Люблинского Университета Иоанна 
Павла II было написано несколько научных работ на тему 
музыкально-религиозных традиций пограничья, позволяю-
щих лучще понять сущность идентитета социальных групп, 
проживающих на данной территории. В ходе исследований 
было записано несколько сотен религиозных и светских 
песнопений на нескольких языках. Исследователи попыта-
лись описать традиции и обряды католических и право-
славных сообществ. В 2003 г. была написана работа П. Ге-
дройча о католический религиозных песнопениях прихода 
Гервяты в Беларуси [2]. В ходе работы было записано 280 
песнопений – 177 на польском и 103 на литовском языке. 
В том же году была написана работа Д. Осмульской о погре-
бальных песнопениях на святой горе Грабарке в Польше [4]. 
Автор использовал 57 одноголосных и двухголосных песно-
пений, исполняемых во время погребального обряда в пра-
вославной церкви. В 2005 г. З. Савицкая в своей работе опи-
сала народную культуру города Друскининкай в Литве [6]. 
В работе было использовано 89 песнопений на литовском 
языке. В 2009 г. была написана работа И. Солтан на тему му-
зыкально-религиозной культуры католического прихода 
Гожа в Беларуси [8]. В ходе работы было записано 107 рели-
гиозных и светских песнопений. Большинство из них ис-
полнялось на польском языке. Во время всех выше указан-
ных исследований информаторы пользовались печатными 
и рукописными песенниками. Все тексты православных 

песнопений были написаны кириллицей, в случае песенни-
ков католических сообществ можно обнаружить несколько 
вариантов: тексты польских песнопений, написанные ки-
риллицей, тексты польских песнопений, написанные на 
польском языке и тексты русскоязычных песнопений, напи-
санные по-польски [из собственных исследований]. Жители 
окрестностей святой горы Грабарки исповедуют правосла-
вие, говорят о себе «русские» (старшее поколение) или «бе-
лорусы» (младшее поколение), не связывая, однако, этих 
определений с внелокальными белорусскими ценностями, 
белорусской народной культурой и языком. Сознание «бе-
лорусскости» является только названием своего сообще-
ства, а не народа [4, c. 21]. Тексты погребальных песнопений 
написаны были кириллицей, что можно объяснить функци-
онированием старо-церковно-славянского языка в литур-
гии православной церкви. В случае католических сообществ 
ситуация более сложная. Долгие годы репрессий и русифи-
кации наложили отпечаток на образование жителей сегод-
няшней Беларуси и Литвы. Часто информаторы, которым 
сейчас около 80 лет, закончили только несколько классов 
начальной польской школы, не имели возможности даль-
нейшей учебы или продолжали обучение на русском или 
белорусском языке. Представители младшего поколения ча-
сто самостоятельно изучали польский язык при помощи 
текстов молитв и литургических песнопений. Литургия 
в костеле чаще всего проводится на польском языке. Этим 
объясняется фукционирование польских молитвенников 
и песенников, из которых верующие потом переписывают 
тексты песен и молитв в свои тетради. Среди источников, 
которыми пользуются информаторы в Беларуси, иногда 
можно заметить рукописные или даже печатные песенники 
и молитвенники, в которых тексты польских песен и молитв 
написаны кириллицей. На Виленщине преобладает поль-
ский язык, хотя, тексты некоторых погребальных песен пере-
водятся на литовский и исполняютя во время «смешанных» 
или «литовских» похорон. На Сувальщине существуют мест-
ности (Сейны, Пуньск), где в литургии, в обрядах и в повсед-
невной жизни преобладает литовский язык. Польско-ли-
товское пограничье в этом смысле является примером куль-
турного разделения территории не только с точки зрения 
католических приходов, но и с точки зрения местностей.

Музыкально-религиозная культура белорусско-поль-
ско-литовского пограничья характеризуется определенной 
спецификой, типичной для этого региона. Проводимые 
в течение нескольких лет исследования характеризуют вид 
культурной трансляции, который издавна функционирует 
среди жителей пограничья. Во-первых, музыкальные тра-
диции следует рассматривать в большей степени опираясь 
на локальные, нежели на региональные взаимодействия, 
т.к. почти в каждой исследуемой местности мы имеем дело 
с такими вариантами песнопений, которые в других насе-
ленных пунктах не функционируют. Во-вторых, на исследу-
емой территории мы имеем дело с музыкально-религиоз-
ной культурой, сориентированной на вероисповедание. 
Речь идет о передаче католических песнопений в сообще-
ствах, где доминирует население этого вероисповедания, 
и о передаче церковных песнопений в среде православных 
верующих. В-третьих, язык в народной культурной переда-
че имеет достаточно важное значение, но только в литурги-
ческих обрядах. Религиозные песнопения, исполняемые 
вне костела или церкви, не имеют тесной связи с языком. 
Одни и те же песнопения могут исполняться на польском 
или литовском языке, а также на местном диалекте. 
В-четвертых, музыкальный пласт религиозных песнопений 
имеет достаточно специфический характер. В репертуаре, 
исполняемом на данной территории, можно найти много 
архаических элементов, которые функционировали в му-
зыкальной культуре XIX века и даже раньше, но также и со-
временные элементы, например, религиозные песни, кото-
рые появились относительно недавно. Это связано с исто-
рическими особенностями, которые привели к тому, что 
в эпоху реального социализма передача религиозной куль-
туры была затруднена и сводилась к традициям, которые 
практиковались в семейном кругу.

Подробные исследования ясно указывают на факт ис-
чезновения наиболее древних слоев передачи музыкальной 
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культуры, что также связано с проблемой самоидентифика-
ции населения, практикующего религиозную музыку как 
элемент социального идентитета. Идентификация с музы-
кальной культурой с точки зрения вероисповедания, нацио-
нальности или языка касается только старшего поколения, 
которое, связанное со своими традициями, старается соблю-
дать все формы их передачи крайне консервативным спосо-
бом. Младшее поколение не проявляет таких сильных тен-
денций к пассивному сохранению традиций и более открыто 
новым влияниям. Трудно сказать, как в будущем сформиру-
ется музыкальная передача народных традиций пограничья. 
Все факты, однако, указывают на то, что в ближайшем буду-
щем образуется совсем другая культурная модель, в которой 
прежние ценности утратят свое значение и не будут тракто-
ваться так фундаментально, как это происходит сейчас. 
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TRICKSTER ON TRIAL: CHEATING THE JUDICIAL SYSTEM 
IN SLOVENIAN CONTEMPORARY LEGENDS

Ambrož Kvartič (Ljubljana, Slovenia)

One of the most important functions of contemporary le-
g ends lays in their ability to disclose collective human frustra-
tions by enabling an expression of subconscious, i.e. emotions, 
anxieties, and fears – all of which people cannot express other-
wise. «/…/ these narratives would not spread if people would 
not find their core ideas credible. To understand wide popularity 
of these stories, we have to take into consideration how they are 
embedded into the real life.» [1, 33]. With this hypothesis as a 
starting point, I will try to illustrate how some contemporary 
legends in Slovenia reflect the attitude towards the frustrations 
caused by the restrictions imposed on Slovenian citizens by the 
state’s legal system. 

In legends, the most prominent and effective way of dealing 
with repressions of the legal system is the introduction of a char-
acter called trickster. First described by scholars of mythology in 
the 19th century, contemporary folklore studies define trickster 
as a: «/…/ paradoxical, ambiguous, dualistic figure, one in whom 
opposites coexist. He is destructive and creative; he performs 
bad deeds and good ones; he causes the system to break down 
and he keeps it going.» [6, 60]. He is the one character that en-
gages in a direct confrontation with the source of frustration, 
using innovative methods, trickery, deceit, excesses of word and 
the like, committing the deeds legend-tellers cannot or must not 
commit themselves. The events, described in trickster legends, 
serve as a guide for future action in real life and as an expression 
of wish fulfillment, but at the same time the trickster also estab-
lishes, embodies or strengthens social truths and imperatives [4, 
22]. This way, his ambiguity is unquestionable. 

In folk narratives the trickster is either a named, well known 
and admired hero (like Robin Hood), or an anonymous «every 
man», someone like me and you, who manages to step up and 
face the threat. When it comes to tricking the legal system in 
contemporary legends in Slovenia, the trickster is always the lat-
ter. Trickster’s creation is a collective creation of oneself, al-
though not as a mirror image but rather as a projection of an 
ideal self within given circumstances. «An important feature of 
trickster narratives is that they are ironic arenas in which corpo-
reality and transcendence, the individual and society, meaning 
and the absurd are mediated and celebrated.» [3, 281] For a re-
searcher on the field, this becomes evident at once: trickster sto-
ries are very often received with laughter on one hand and admi-
ration on the other. This is of course no surprise, given the fact, 
that in reality, legal system wins in majority of cases. Of course, 
one has to realize that legal system is only one of the representa-
tions of a political system that can be perceived as repressive, but 

the legal system is the only one which forges trickster stories 
primarily.

When studying Slovenian repertoire of contemporary leg-
ends, one can observe an occurrence of three different groups of 
motifs representing the legal system. These three are the police, 
borders, and judicial system (system of courts of justice). Encoun-
ters with police seem almost like a perennial motif in Slovenian 
contemporary legends, especially with younger generations [5, 
187], but the motifs of border issues and judicial system are much 
more evidently context-determined, analogous to the circum-
stances and transitions in the political, social, and cultural land-
scape of past two decades, since Slovenia has been independent.

In the first years of Slovenian independence, the bulk of the 
legends that can be identified as trickster narratives have been a 
reflection or a reminiscent of strict border policy of former Yu-
goslavia. Legal system of this earlier historic period declared a 
lot of bans and limitations in relation to neighboring developed 
countries – economically much stronger Austria and Italy – pri-
marily regulating movement of material goods. On the other 
hand these two foreign countries were perceived as a «shopping 
paradise» among the people, and contemporary trickster leg-
ends describe the conflict of these two opposing options. The 
predominant motifs of the time are mishaps at the borders, in-
volving border patrols, custom offices etc., and most of all the 
cluster of imaginative ways of conducting contraband, smug-
gling cigarettes, tropical fruit, clothing, and large sums of money 
in foreign currencies. Unlike legends found in other countries of 
former Eastern bloc [see 3], Slovenian (trickster) folklore from 
and about this late-socialist period never describes successful or 
futile attempts to escape the country by crossing the border. 

Inclusion of Slovenia into the European Union (2004) and 
the Eurozone or the Schengen area in 2007, that «erased» the 
borders, proved to be a key turning point for changes in the con-
temporary legendry repertoire. Motifs of funny and extraordi-
nary events on the borders have either been acquired by the 
lighter narrative genre of a joke or started to disappear. Smug-
gling which was once said to be a Slovenian «national sport» is 
generally gone from the folk narratives of today. Without the 
legal bound of a border there is no need for a trickster hero to 
cross it and cheat the border security. Trickster was hence forced 
to shift to other areas of legal repression. 

As it is common with most of the countries from former 
Eastern bloc that experienced major political changes in recent 
history, the period of economic transition and privatization in 
Slovenia triggered social stratification, redefining economic and 
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political elites. The aftermath of several bad political decisions in 
the transitional period visible today are lack of the rule of law 
and social crisis that has been amplified with recent global eco-
nomic crisis. For the past decade political and economic affairs 
have been filling up newspaper headlines, we have witnessed 
futile attempts of establishing equilibrium and terms such as ty-
coon have entered popular vocabulary. In these political and so-
cial conditions lawsuit has established itself the most used (but 
not necessarily the most useful) way of dealing with problems 
and lawyers (or rather law firms behind them) have become ma-
jor public figures ,. In recent years the main arena of social con-
flict became the courthouse. All this provides vital context for 
the (re)creation and development of «courtlore». Accordingly, 
the trickster had to acquire this legal institution as a setting for 
the new, actualized variants of contemporary legends: 

There was this guy, who managed to legally register a brand 
name »Ordinary detergent«. He did that, just so he could sue all 
the major detergent companies, who claim, that their detergent 
»washes better than an ordinary detergent« in their advertise-
ments. And he got a lot of money out of that1.

Stories of tricksters sometimes loosen their narrative structure 
and occur in a form of instructions from the teller to the listener:

If you knock down a deer with your car, and your car gets 
damaged, all you have to do is pick up the corps of the animal, 
place it in your trunk, drive to the motorway, stop at the emer-
gency lane, and throw the deer on the road in front of your car. 
This way DARS2 is legally obliged to reimburse your damages, 
since their duty is to secure the motorway from an intrusion of 
wild animals. Thusly you can get all your damages repaid, without 
even breaking a sweat. 

The trickster can also end up on the losing side. Sometimes 
his deed backfires, and after his gain he suffers rather severe con-
sequences unforeseen in his planning, that diminish his achieve-
ment all the way: 

There was this guy who insured his cigars against fire. And 
then when he smoked them, of course, he became a very rich man. 
But then the insurance company sued him back on the charges of 
intentional incineration of insured property. And he had to pay 
double or triple the money he gained.

The plot of the most trickster legends dealing with judicial 
system oscillates around so called lacunae – legal »holes« repre-
senting the areas of public and private spheres that the code of 
laws does not cover sufficiently or does not cover at all. The ac-
tion in the story is triggered when such lacuna is 1.) recognized, 
and 2.) exploited to the gain of the trickster hero and the loss of 
his political or economic target. The ultimate goal of the trick-
ster deed in these legends is a gain of material goods, almost al-
ways of financial nature.

Trickster deeds described in the «courtlore» require thor-
ough and careful planning, good understanding of the laws and 

the system as a whole, and in some cases even rehearsed acting 
on the part of the hero. His careful planning makes sure that he 
stays within the legal bounds, only operating in areas where the 
law fails. 

Further interpretation shows an interesting fact, that the le-
gal system as a repressive agent is almost never the direct victim 
of the trickster’s deed. These show up to be public and private 
service companies, insurance companies, national or interna-
tional corporations etc. It seems that these legends and rumors 
are more about using the judicial system as a tool to gain on oth-
er parties rather than on the judicial system itself. To an extent 
the courthouse or the courtroom (as a tangible representation of 
legal system) is merely a backdrop where trickster legends are 
localized. On the other hand, the exploitation of lacunae is inter-
preted by the legend-bearers as an exposure of the legal systems’ 
inability to operate as it was meant to – serving common interest 
of the community by imposing the law upon everybody. But on 
the other hand I think that described trickster narratives cannot 
be treated or understood as stories about perpetration of the law 
per se, because the hero never (neither willingly nor unwillingly) 
breaks any laws. He operates around them. 

Trickster heroes and their actions in contemporary legends 
are a very intriguing topic. What shapes these motifs into leg-
endry is the modern-day context that feeds them and which 
they reflect.Context is thus essential to the understanding of the 
origins, contemporary meaning, and function of trickster char-
acters in general. This means that if the legal system stays or be-
comes the dominant disturbing agent in human lives, this will be 
evident sooner or later in the new stories of successful cheating 
and deceiving that will appear among the people who feel the 
pressure imposed upon them. This is perfectly illustrated with 
Richard Dorson’s description of the formation of legends itself: 
«Folk beliefs gather around what constitutes as evidence in 
court». [2, 274]
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УСТНЫЙ АНЕКДОТ: ПРОБЛЕМЫ ФИКСАЦИИ

Ирина Кимакович (Киев, Украина)

Современные представления о фольклорном анекдоте 
сложились под влиянием представлений о его литератур-
ном собрате. Основными признаками анекдота считаются 
лапидарность рассказа, непредсказуемость логического 
хода, диалогический способ изложения и наличие пуанта. 
Тексты, построенные по такому шаблону, фольклористы 
чаще всего и ассоциируют со словом «анекдот». Но практи-
ка свидетельствует о том, что в традиции существуют рас-
сказы, к которым вышеперечисленные критерии поэтики 
могут быть применены лишь с оговорками. Существует три 
выхода из этой ситуации: называть анекдотами только рас-
сказы с пуантом ([2], [6], [7], [11]), расширить рамки жанра 
анекдот ([3]) или ввести еще один термин для квалифика-

ции таких рассказов ([9], [10]). Парадокс ситуации состоит 
в том, что расширение рамок жанра и введение нового тер-
мина (сказка-анекдот) для квалификации смешных расска-
зов ведет к абсолютизации вымысла, а для современного 
анекдота эта черта не является основной ([4], [5], [8]). 

Самой большой проблемой при фиксации анекдотов 
является поиск носителей этого жанра. Экспедиции, кото-
рые предполагают несколько часов пребывания в традици-
онных общинах, не соответствуют заданиям, стоящим пе-
ред собирателем анекдотов. Такая ситуация провоцируется 
спецификой самого жанра анекдот. Даже если респондент 
найден, он часто отказывается рассказывать анекдоты «по 
просьбе» собирателя. «Моральная цензура» и сегодня регу-
лирует отношения между крестьянами и чужаками-соби-
рателями. 

Для фиксации анекдотов требуется определенный кон-
текст. Воссоздание естественных условий бытования смеш-
ных рассказов в процессе их фиксации является главней-
шей задачей собирателя. 

1 All the stories were recorded during my fieldwork in Slovenia within the winter 
months of 2011.
2 DARS (Družba za Avtoceste Republike Slovenije) is a Slovenian public company 
in charge of building and managing the motorways. Motorways are a significant 
motif in contemporary legends as Slovenia is primarily a land-transit country.
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Наш опыт записывания анекдотов свидетельствует 
о том, что в репертуаре рассказчиков преобладают тексты, 
которые определенным образом свидетельствуют об их 
интеллектуальных и эмоциональных запросах. Среди тек-
стов, записанных нами, самым популярным анекдотом 
стал такой: «Хто винен? – Невістка. – Так її в хаті нема. – 
Так плахта її висить». (Зап. 17 июля 2002 г. от О. П. Ман-
друка, 1939 г. р., пенсионера, в с. Залисся Борщевского 
р-на Тернопольской обл.). Этот анекдот зафиксирован 
нами в разных регионах Украины более 20 раз. При опросе 
(в пассивном репертуаре) рассказчиков самыми извест-
ными являются анекдоты сюжетных типов АТU 1365 В 
(Кошено или стрижено), СУС – 2220 (Различные типы 
языковых недоразумений).

Целью фиксации анекдотов является их систематиза-
ция и издание в научных и популярных фольклорных 
сборниках. Основным корпусом научного сборника анек-
дотов должны стать тексты, при записи которых были уч-
тены рекомендации современных фольклористических 
методик. Методика записи, которую предлагает А. Брицы-
на, нацелена на максимальную фиксацию информации, 
связанную с бытованием устных текстов [1, с. 146–180]. 
Точная запись и адекватная расшифровка вербальных 
и невербальных составных текстов разрешает ставить и ре-
шать вопросы, связанные с бытованием современного 
анекдота. 
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FAIRYTALE MOTIVES IN THE CASE OF SLOVENIAN ADVERTISEMENTS

Simona Klaus (Ljubljana, Slovenia)

There has been little interest in fairytale motives which ap-
pear in Slovenian mass media, i.e. advertisements. In contrast to 
American or German folklore traditions from 1960 onward, in 
which, for example, Linda Dégh [3], Alan Dundes with Carl R. 
Pagter [4] and Werner Bies [2] discussed in their books and arti-
cles the importance of the appearance of old and new folklore 
forms for the contemporary way of life. Once we become aware of 
the use of fairytale motives in advertisements, we see that they 
appear in many shapes and sizes. We can broadly divide them into 
three types which I will mention further on: the clearly recognis-
able fairytale motives, not so obvious/slightly hidden motives 
and motives that become apparent only with deeper analysis.

If we look at the development of Slovenian folkloristics, the 
influences from abroad (German, British, American schools) 
are obvious. Apart from ethnology and anthropology who man-
aged to establish themselves as separate fields of study, folklore 
stayed incorporated in literary studies up to the late 1980’s. This 
meant that, in general, research was focused mainly at oral nar-
ratives such as folk songs, poems, myths, folktales, etc. Folk mu-
sic and dance were also incorporated in studies, but that was it. 
Folkloristics did not accept media as a part of its field of study. 
The most problematic categories seemed to be oral versus writ-
ten or visual transmission, one-way communication, played or 
staged performances versus spontaneous creativity, etc. As a re-
sult of such division a large segment of popular culture (movies, 
books, theatre shows, games, etc.), where folklore flourished, 
was not recognised by folklorists as being worthwhile their in-
terest. At the same time (or perhaps even earlier) mass media 
grasped folklore traditions as a fertile field for addressing a vast 
audience. It is important to mention at this point one of the most 
interesting characteristics of this folklore usage, and that is the 
fact that mass media and popular culture adopted and at the 
same time changed those folktale motives according to the me-
dium needs. This is perhaps the most obvious in advertisements. 

It would not be possible for me to study this topic today 
without several changes that have happened over the last three 

decades in Slovene folkloristics. From early 1990’s onwards, 
folkloristics was taught as one of the subjects at the Department 
of ethnology and cultural anthropology. In this time it became 
more and more obvious that folkloristics has to research tradi-
tional and current folklore phenomena [5, 423]. Most of the cur-
rent phenomena, though, weren’t seen as «real» folklore but as 
unauthentic, fake folklore or folklorism. No matter how we call 
the new forms of folklore, it is a fact that they exist. Things be-
come additionally complicated as the fields of ethnology, an-
thropology and folkloristics becoming more and more inter-
twined. When conducting a research about a certain folklore 
phenomenon, one must take into account its context, historical 
frame and variants.

Advertisements have been using folklore for many years. As 
I mentioned before, there have been severe changes of folklore 
elements in general as a result of their entering into contempo-
rary mass media. There are many examples of fairytale motives 
in modern advertising, but why are those motives so popular? 
The answer, according to Linda Dégh, speaking about American 
advertisements, is magic. «Magic is in demand, magic sells» she 
states in one of her works [3, 34]. We can apply her point of view 
to Slovene advertisements, too. Fairytales and their motives 
function as symbols of persuasion once they are used for adver-
tising purposes. Fairytale heroes are often disguised in adver-
tisements as ordinary people [3, 44–45]. Advertisements offer us 
a view of a magical world, where all your problems can be solved 
through purchasing the right item or service. There is always hope 
that we will become as successful, pretty and popular as the per-
son in the advertisement with a hint of magic. Let us take a look at 
some Slovene examples of fairytale motives in advertising.

A relatively small number of Slovenian advertisements con-
tain easily recognisable fairytale elements or motives. I have 
taken into consideration advertisements which have appeared in 
printed and visual media, such as television and billboards, in 
the last 5 years. Usually advertising for a certain product or ser-
vice takes place in more than one medium simultaneously, so 
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the separation of the advertisements, based upon the medium 
they appear in, is unnecessary for this paper. There are some in-
teresting examples I would like to point out; for instance, around 
2006 Reiffeisen Bank had a campaign promoting insurance with 
a question «What if there was no happy ending?» featuring Little 
Red Riding Hood (AT 333). She stands beside a bed with a wolf 
dressed as her grandmother. We know that the story finishes in 
a happy ending, but the ad wants us to imagine a different end-
ing, which applies to our real lives and gives us the immediate 
guarantee for our «happy ending». The same idea is presented 
with the images from Three Little Pigs (AT 124), where the pigs, 
squeezing in a corner, are just about to be attacked by the big bad 
wolf. Advertisement for Ariel washing powder tells a story of 
Sleeping beauty (410) as a children’s theatre play. Young prince 
rides to the scene on his wooden toy horse and kisses the sleep-
ing beauty. She wakes up, but instead of getting up, she turns 
away and goes back to sleep, while the voiceover tells us that the 
softness of the fabric washed with Ariel is irresistible. The recent 
Stiffelkönig ad, displayed in the beginning of April 2011, shows 
Rapunzel (AT 310 – The Maiden in the Tower) outside the tow-
er, admiring her shoes in a mirror. It is suggested that she didn’t 
wait for her love to ask her to throw him her long hair and wait 
for him in the tower; she came out herself in order to admire her 
shoes herself. The text «The most beautiful shoes of the whole 
land» explains that the beauty of the shoes sold by Stiffelkönig is 
thus so powerful; it can change the plot of a fairytale. There was 
also an interesting ad featuring seven Snow Whites in costumes 
from the Walt Disney movie. The advertisement for Dacia Logan 
said: «Spacious like a fairytale, truly cheap.» The motif is taken 
from the fairytale Snow White (AT 709), where there are seven 
dwarfs and Snow White. All above discussed examples have 
clearly recognisable fairytale motives.

Some advertisements contain fairytale elements which ap-
pear in general, for example kings, princesses and magic help-
ers, and are, consequentially, less obvious to the audience. An 
older commercial for Slovenian sports lottery contains two 
fairy godmothers who make three wishes come true, an ad 
campaign for NLB (New Ljubljana Bank) loans features a gold-
fish, which encourages us to live out our dreams by getting a 
loan. The goldfish asks almost cynically if we really believe that 
a goldfish can make our dreams come true, implying that only 
our actions (i.e. getting a loan) matter. Many fairytales feature 
animals or some other beings that make wishes come true for 
princesses and princes, servants, and other, mostly unhappy 
characters. Some advertisements feature characters wearing a 
crown (Petrol card), characters dressed in medieval costumes 
(Danone dessert) and fairytale heroes’ costumes, such as in the 
ad for milk and milk products (Ljubljanske mlekarne), etc. In 
the Ljubljanske mlekarne advertisement, people dressed in 
Snow White, Big Bad Wolf, Sleeping Beauty and knight cos-
tumes read bedtime stories to children. The voiceover says: 
«Feed the child in you.» All heroes are clearly recognisable as 
those from the most popular fairytales gathered by the Grimm 
brothers. All these advertisements try to convince consumers 
to buy products using magic. But their visual image is strongly 
influenced by Walt Disney movies. The combination of fair-

ytale variants from various media creates an easily recognisa-
ble motif for the public. 

The majority of Slovene advertisements today contain some 
sort of an allusion to magic. Some speak of magic qualities of the 
product, such as magic formula, others point out the magical 
way of cleaning (Vileda magic) or advertise magic itself. The lat-
ter can be said for an advertisement for a TV series on a local 
television POP TV, which suggests to the viewers: «Be prepared 
for magic.»

In all above discussed examples, only fragments of fairytale 
motives appear. The fragmentation of fairytales is a phenome-
non which enabled the existence of fairytales in the ever-chang-
ing world of the past and still makes their dissemination possible 
today. Linda Dégh speaks of «magic mart» [3, 72], which is, in 
the case of legends, «like a factory, in which old legends are re-
newed, modified, and improved, and new ones are created to 
commoditize magic» [3, 55]. The processes of renovation, mod-
ification and improvement can also be attributed to fairytales 
and their motives in mass media.

Slovenia is a very small advertising market and most of the 
global companies do not make special advertisements for this 
area. Most advertisements are just variants of the advertisements 
made for German or East European market with Slovene voiceo-
vers. It is not surprising that the fairytales used in such advertis-
ing are mostly the ones collected by the Grimm brothers. They 
are among a few fairytales that are most recognisable among 
Americans, as Linda Dégh notices, and the same could be said 
for Slovenia. Slovenian advertising agencies, which make the ad-
vertisements according to results of the viewer studies, also use 
these fairytale motives in order to attract viewers’ attention and 
consequently higher sales of advertised products. It is interest-
ing to see how usually only a fragment is used and often in a 
changed form. Seven dwarves, Snow White, uncertain ending of 
the fairytale, goldfish, Sleeping beauty asleep and Rapunzel 
saved from the tower by herself; everything changed but still rec-
ognisable. It is no wonder that there a is bigger and bigger inter-
est among folklorists in the role of mass media in folklore trans-
mission and communication [2]. We can conclude that advertis-
ing in general and Slovene advertising as a specific example has 
an important role in spreading folklore and/or fairytales in con-
temporary world.
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РИНДЗІВКИ – УКРАЇНСЬКЕ ВЕЛИКОДНЄ КОЛЯДУВАННЯ 
(у контексті польського «дингуса-шмігуса» і білоруських волочобних пісень)

Ірина Коваль-Фучило (Київ, Україна)

У розділі до книги «Polskie kolędy ludowe» професор 
Єжи Бартмінський зазначив: «Funkcja zalotów łączy polskie 
konopielki1 z białoruskimi pieśniami włoczebnymi, ukraińskimi 
haiłkami i bułgarskimi pieśniami łazarskimi, co zauważuł uż 
Caraman [8, с. 39]. Ця теза не викликає заперечень, але вона 
буде неповною, якщо не згадати маловідомого українського 
звичаю риндзювання.
1 «Konopielki» – це різновид великодніх молодіжних колядувань. У цій групі 
укладач виділяє ще такі різновиди: «Panicz», «Panieneczka», «Zazuleńka» та 
інші. Інша група великодніх колядувань – Kolędy gospodarskie. Їх різновиди: 
«Śiguś», «Dyngus», «Gospodarz» та інші.

Риндзювати – це значить співати на Великдень попід ві-
кнами тих осель, де були молоді дівчата. Риндзювали, як 
правило, хлопці. За це їм давали писанки. В українській тра-
диції цей звичай зафіксований лише на Яворівщині Львів-
ської області. На нього звернув увагу В.Гнатюк у передмові 
до «Гаївок». Він, зокрема, зазначив, що «їх склад і зміст має 
характер зовсім колядковий і що вони різняться від колядок 
лише тим, що мають звичайно окремий рефрен: «Же Хрис-
тос, же воскрес, же воістину воскрес!» та що співаються на 
Великдень» [3, с. 8]. Далі Гнатюк оповідає про схожі звичаї у 
Польщі («ходили «ро Dyngusie») і в Білорусії – волочебни-
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цтво: «Волочебники співають пісні господарям, парубкам 
і дівчатам у кождій хаті, до якої прийдуть» [3, с. 10].

Якщо погодитись із твердженням відомої дослідниці 
календарної обрядовості Людмили Виноградової, що коля-
дування – це «обход домов с исполнением песен или ре-
читативных формул, завершающихся получением даров» 
[2, 8], то риндзювання можна назвати великоднім коляду-
ванням. Власне цей звичай значно ближчий польській тра-
диції великоднього колядування, аніж звичай українських 
гаївок, які поширені на теренах Західної України. Викону-
вала гаївки уся молодь на церковному подвір’ї. Ці тексти 
відрізняються від польських великодніх колядок і місцем 
виконання (в українській традиції – біля церкви, а в поль-
ській – ходіння по дворах), і часом (відповідно: вдень – вно-
чі), і виконавцями (молодь – переважно хлопці; особливо 
це стосується Люблінщини: «To był raczej kawalerski zwyczaj» 
[7, с. 234]) та інше.

Риндзівки1 (фонетичні варіанти ранцівка, рандзівка) 
мають багато схожого із польськими великодніми піснями, 
особливо записаними на Люблінщині, так званими піснями 
«динґусовими» або «шміґусовими» [7, с. 234–235]. А також 
із білоруськими валачобними піснями [1]. Згадані жанри 
весняного колядування мають такі спільні риси: виконува-
лись у часі Великодніх свят, швидше ввечері і вночі, аніж 
вдень; переважно, хлопцями або громадою, яка ходила від 
двору до двору і співала під вікнами; зі ці пісні виконавців 
обдаровували, причому найчастіше це були писанки.

«Западнословянская терминология колядования пере-
дает основной смысл обходного обряда как «собирания да-
ров»: ср., например, польское «chodzić po kolędzie», «chodzić 
po szczodrakach», «… po rogałch»« [2, с. 144]. Пор. народну 
назву ранцювання: «ходити за писанки», «ранцівка» – то 
ходили писанки збирати (із власних записів).

Специфічною рисою української традиції є те, що рин-
дзівки виконувались тільки біля тих осель, де були молоді 
дівчата2.

Такі чіткі характеристики риндзівок були актуальними 
на початку ХХ ст. Зрозуміло, що час, а ще більше сумнозвіс-
ні історичні події на наших теренах (примусове виселення 
населення на територію Сибіру, переслідування за націо-
нальну ідею) спричинились до значних втрат у народній 
творчості. Щоб вияснити, який стан звичаю є на сьогод-
нішній день, я побувала у двох селах, Наконечне і Шкло, де 
були раніше зафіксовані риндзівки. У селі Наконечному так 
означили ринздівки:

Риндзівки виконували вночі на Різдвяні свята. Співали 
дівчата хлопцям, а хлопці дівчатам. В нас колядували під 
вікнами. Хто хтів, то відпукав, а нє, то пішли. Риндзівка – 
то ходили хлопці дівчатам, а дівчата хлопцям. Давали 
горівку, погостили і гроші дали. На Великдень – то гаївки. 
Де була дівка, там пішли до їдної поспівали, до другої. На 
Великдень під вікнами не співали, – на містку коло брами; 
Риндзівка – то йшли хлопці дівчатам риндзювати на свята 
Різдвяні. На Степана, на ніч. Степана – то вже є дев’ятого 
числа, останній день свят. То вони йшли ту ніч до дівчат і 
риндзювали, пісні співали. За то їх кликали до хати. Вони 
навіть і зара ходять (записи зроблені 27 липня 2003).

Отже, тут риндзівки виконують у час Різдвяних свят. 
Але всі інші характеристики риндзівок не змінились.

У с. Шкло риндзівка це: 
1. Гаївка, ранцівка – то нема жадної різниці.
2. Хлопці з дівчатами співали ввечір, то казали, шо то 

ранцівка. То співали вечорами від Паски до Провідної неділі, 
так-во ходили, а тепер тишина. Дівчата, хлопці ввечір по 
селі ходили співали. Давали гроші, казали, там собі купите 
півлітру. Дехто там виніс яких штири писанки. То було на 
Великдень в понеділок. А в неділю нє, і в вівторок нє.

4. Під вікнами ранцювали. Дівчата писанки давали 
хлопцям, по вулицях ранцювали хлопці, дівчата, навіть 
такі-во старші жінки. То було весело і ранцювали. Ше є той 
звичай, але то вже сходить.

1 Походження терміна не з’ясоване до кінця. Див про це [3, с. 10–11], [5, с. 49].
2 В. Гнатюк подає одну ринцдзівку для хлопця «Королівський лісничий» 
№ 181. Про такі ринцівки згадують у селах, де ранцювали на Різдвяні свята 
(із власних записів).

5. Ринцювати ходили від хати до хати. В понеділок, 
в вівторок. Під вікнами. Давали за то писанки, пригощали. 
На вулиці тоже ранцювали. Гаївка а ринцівка – то всьо рав-
но. Нє, не всьо равно. Ранцівка – то ходили писанки збира-
ти. А колядки є. Колядки, щедрівки. Ходили попід вікна, де 
дівчата є, ранцю ют. Їм давали писанки.

6. Ринцівки – то хлопці йшли дівчатам ранцювати на 
третій день в вівторок. [То була одна громада] Та де, позби-
ралися хлопці – своїм дівчатам йшли, ті своїм. [А можна 
було до одної дівчини кільком громадам заходити?] Заходи-
ли. За ринцівки колись давали писанки, крашанки. Писан-
ка – то писана кольорами, а крашанка – то в один колір, 
а цибулі. Хлопці позбиралися, могли собі дівчат запросити. 
До хати запрошували. 

Л. Салавей у передмові до «Волочобних пісень» зазна-
чив, що на територіях, де поширене волочобніцтво, слабо 
виявлене колядування [6, с. 8]. На досліджуваній території 
такої залежності немає, – колядування тут значно популяр-
ніше, аніж риндзювання Це пояснюється тим, що риндзів-
ки – це побажальні пісні лише для дівчат, а для інших чле-
нів родини побажально-величальні пісні звучать на Різдво. 
Дослідник фольклору Яворівщини Євген Луньо вважає, що 
«риндзювання є пізніше, вужче за значенням відбруньку-
вання від волочебництва /…/ Риндзювання так відносяться 
до волочених пісень, як, скажімо, вузька група колядок для 
дівчат до всіх колядок взагалі» [5, с. 52]. Такий висновок, як 
на мене, не до кінця науково обґрунтований, оскільки зі-
ставляються жанри різних народних традицій. Очевидно, 
не варто тлумачити риндзівки як жанр похідний від біло-
руського волочобництва. Тут актуальним є висновок Л. Ви-
ноградової про колядки молодіжного циклу. Отже, «осно-
вной круг сюжетных схождений «молодежного» колядного 
цикла западных и восточных славян никаких прямых свя-
зей с обрядом колядования не обнаруживает и смыкается 
с традициями лирического, балладного и свадебного ре-
пертуаров» [2, с. 76]. Саме в цих обрядах слід шукати корені 
риндзівок. Тим більше, що ««втягивание» в круг обрядово-
го фольклора песен из других жанров характерен факти-
чески для всех календарных циклов: весеннего, купальско-
го, жнивного и других» [2, с. 77]. На оригінальність україн-
ської традиції свідчить, перш за все, тематика риндзівок і її 
вербальне вирішення. Так, наприклад, мотиви «сад заміта-
ти» [3, с. 229, 231], «там за Дунаєм музики грають», «на-
копала коріння з-під білого каменя» (див. нижче власні за-
писи) та інші характерні лише для української традиції.

Тематично риндзівки схожі із українськими і поль-
ськими колядками для дівчини [9; 4]. Основна тема ранці-
вок – це «предпочтение милого» (термін Л. Виноградової). 
Так, усі респонденти без вагань як риндзівку означають та-
кий текст:

Там за Дунаєм музики грают,
Там за Дунаєм, за Дунаєм (співають після кожного рядка)
А там Гануся три танці водит,
Три танці водит, все перід ходит,
Прийшов до неї батечко єї,
Ганусю, дочко, ходь додомочку.
Ой піду, піду, най танця дійду.
І танця дійшла, додом не пішла. 
І там мама прийшла, аж потім прийшов миленький 

і танець дійшла і з милим пішла.
Маркиз М.С., 1925 р.н., с. Наконечне.

Ой за Дунаєм музики грають.
Вже й Христос, вже й воскрес, вже воістину
Бог воскрес*.
Там Славця (яка би там не була) танці виводить.
Танці виводить і все коло ходить.
Прийшов до неї батечко єї.
Моя гандзулейко, час додомойку.
Я зараз прийду, най танцю дійду.
Танця дійшла, додому не йшла.
І так мама. Аж милий прийшов.
Ти моя ми лейка, час додомойку.
Танця дійшла, додому пішла.

Козак Ю.А., 1937 р.н., с. Шкло.
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Саме такої риндзівки, як не дивно, не знаходимо 
у збірнику В. Гнатюка [3, с. 228–241]. Типологічно схожа із 
нею ринцівка № 176 «Дівчина шиє шитейко» [3, с. 233–234]. 
Мені вдалось записати різдвяну ринцівку із мотивом зага-
дування загадок:

Ой дівчино, дівчинонько,
Відгадай ми загадоньку, (2)
Возьму я тя за жіночку.
А що росте без коріння,
А що цвіте без насіння,
А що грає, голос має,
А що плаче сліз не має.
Камінь росте без коріння,
Личко цвіте без насіння.
Скрипка грає, голос має,
Серце плаче, сліз не має (тільки знаю). 

Маркиз М.С.

Схожий сюжет маємо у В.Гнатюка – № 177 (2 варіанти) 
«Жадоба слави» [3, с. 234–237]. Маємо тут ще риндзівки 
«Попова невістка» (які Є. Луньо слушно пропонує назвати 
«Виноград з трьома ягодами» [5, с. 49]) (3 варіанти)1; № 174 
«Заручена»; № 175 «Дівчина стереже городів» [3, с. 231–233], 
де основними є весільні мотиви.

За виконання риндзівок, як вже було сказано, співаків 
обдаровували писанками. Цьому передували, як і при 
різдвяному колядуванні, віншівки-побажання із нагаду-
ванням про винагороду:

Рости велика, будь Богу мила,
Татові, мамі на потіху,
Добрим людям на послуху.

Круль М.І.

Часто ці віншівки співали на ту саму мелодію, що й 
ринцівка:

Тобі, Марусейко, гарная ранцівка,
Вже й Христос, вже й воскрес, вже воістину Бог воскрес*.
А нам писаночок повная кубівка.

Козак Ю.А.

Звичай риндзювати має низку характеристик, які вка-
зують на його архаїчність. По-перше, це так званий «під ві-

конний» тип колядування, який є архаїчнішим, аніж коля-
дування в хаті [2, с. 30]. По-друге, плата за риндзівки – яйця, 
а не гроші. Зрозуміло, що така плата давніша. По-третє, для 
риндзівок характерні рефрени, як і для інших архаїчних об-
рядових пісень.

Оскільки стаття присвячена весняній обрядовості, 
і тема дослідження торкнулась інших весняно-обрядових 
жанрів, зокрема гаївок, то тут дозволю собі висловити свою 
гіпотезу щодо архаїчності виконання цих текстів. Отже, 
вважаю, що найдавніший спосіб виконання весняних обря-
дових пісень – біля церкви. Цей спосіб давніший, ніж 
ходіння по дворах. Так, у селі Малі Мокряни Мостиського 
р-ну Львівської обл., як і в інших селах Галичини, площу 
біля церкви називали цвинтарем, як і місце, де хоронили 
померлих. Зрештою, цвинтар з померлими теж був поруч. 
Спосіб виконання на цвинтарі відображає такі міфологічні 
уявлення, за якими померлі і живі є разом, причому померлі 
ще не потребують дару, який виявився настільки важливим 
у колядуванні по дворах, що дозволив досліднику вважати, 
що «ритуальное «кормление» [= дар] умерших [яких уосо-
блюють колядники] в специально установленные дни и по-
пытка обезвредить их опасное воздействие в остальное 
время года и составляло основной стержень прежнего об-
ряда» [2, с. 204].
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ОСОБЛИВОСТІ ЕМОТИВНОЇ ПРАГМАТИКИ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ПІСЕНЬ

Тетяна Крупеньова (Одеса, Україна)

Фольклор зберігає кращі зразки вікових мовно-худож-
ніх над бань і словесно-виражальних засобів. Саме тому він 
має важливе значення для розвитку літературної мови, для 
піднесення культури народу. «Однією із найбільш кон-
стантних ознак культури, ознакою, яку можна вважати уні-
версалією людської культури, є необхідність у самоописан-
ні» [5, с. 4,5]. Усна народна творчість, зокрема народні пісні, 
– частина такого описання. Як відомо, мова – це система, 
що моделює, відтворює дійсність. Народна пісня – інтер-
претована частинка дійсності, тобто опису ситуації. На че 
мозаїка, пісенна реальність складена із ситуацій, розрізне-
них або зв’язаних між собою в ланцюжки. Так, «Українські 
народні пісні в записах Зоріана Доленги-Ходаковського» [6] 
подають як широке розмаїття пісенних жанрів (календар-
но-обрядові, родин но-обрядові, родинно-побутові, баладні, 

жар тівливі та сатиричні, танцювальні, соціально-побутові, 
історичні пісні), так і характерні для кожного конкретного 
обряду етапні та тематичні пісні (наприклад, серед родин-
но-обрядових виділяються весільні пісні, які мають рубри-
ки «на заручинах», «при сватанні», «викуп молодої», «обда-
рування хустками» тощо).

Антропоцентричний підхід до мови, такий актуальний 
сьогодні такий, що видається продуктивним, базується па 
пріоритеті мовної особливості, відштовхується від людини 
як автора подій. У зв’язку з цим доцільно звернути увагу на 
прагматичний аспект пісенної народної творчості, що пе-
редбачає розгляд пісні як особливим чином організованого 
висловлювання, як тексту, що описує певну ситуацію. При 
цьому конститутивною характеристикою цього мовленнє-
вого жанру є його адресованість, наповненість «діалогічни-
ми обертонами» [див. 1; с. 287].

Нa думку Е. Бенвеніста, «для мовця акт мовлення за-
ново подає дійсність, для слухача він цю дійсність відтво-
рює. Це й робить мову знаряддям комунікації між індивіда-
ми» [2, с. 27]. Абстрагу ючись від просторово-часових ра-
мок, що обмежують оформлення пісні, уявімо собі умовну 
модель її творення. Найчастіше, в основі пісні лежить епі-
зод життя, стереотипований життєвий фрагмент, що пода-
ється як подія: «Розсипалася руточка з золотого кубочка» 

1 Мені теж вдалось записати шматок такої риндзівки, – наскільки дозволила 
пам’ять респондента:

Коло городенка бита доріжечка,
Нам Христос, нам воскрес, нам воістину воскрес.*
Красна Марія по дворі ходила.
По дворі ходила, квіти садила.
Квіти садила…
Ой там Маруся сад підмітала…

Круль М.І., 1930 р. н., с. Шкло.
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[6, с. 148], «Ой піду ж я в ліс по калину» [6, с. 276] (тощо). 
Подія може розгортатись у ситуацію:

Коло млина калина,
Там дівчина ходила,
В руках ножик носила,
Роман-зіллє копала,
Матоньки питала:
– Кого, мати, чаровати? [6, с. 86].

Нехитрі істини, що містять у собі пісні, – це своєрідний 
моральний кодекс, і їх удавана простота – результат викар-
буваного життєвого досвіду.

Специфіка жанру, конвенціальність, що склалась у 
ньому, дають можливість бачити подієвість у буденному 
хоча б тому, що пісенна реальність, яка зіткана свідомістю, 
– це реальність міфолого-символічна. Цей пісенний життє-
вий простір має розгорнуті комунікативні можливості, пе-
редбачає різноманітність та варіа тивність адресатів. Кому-
нікативними партнерами ліричного героя можуть бути 
рідні (найчастіше батьки), кохана, друзі, а також тварини, 
птахи, неживі істоти, явища природи: «Батенько, піди, ста-
денько найди» [6, с. 149]; «Їдь, матінко, до міста» [6, с. 
248]; «– Чим ся похвалиш, ясний місяченько?» [6, с. 140]; « – 
Ей, туги (в) луги, райські пташки, Не дзьобайте зеленого 
віна...» [6, с. 143]; «– Не угинайся, дубовий мосте, Через тебе 
ідут тури і єлені...» [6, с. 143]; «– Будь, зятю, добресенький, 
Як кожух теплесенький...» [6, с. 301].

Психологічний паралелізм змінює самого ліричного 
героя, який може бути не тільки юнаком, дівчиною, матір’ю, 
батьком, а й голубом, гнідим туром, малою пташиною, піч-
чю, що чекає на ко ровай, червоною калиною, перепілонь-
кою, сивою зозуленькою, явором, соколом і т. ін. Цікавим 
здається приклад, де психологіч ний паралелізм, необхідний 
для підсилення емоцій, гаситься експліцитною заперечу-
вально-зіставною конструкцією:

 
З гаю, гаю зелененького
Летять пташеньки, а все сивенькі.
Сами они сивенькі,
Крильці їм золотенькі.
Марисенька мовить: 
Не пташеньки то,
[То]розлука моя з тобою, батенько [6, с. 332].

Народна пісня – особлива форма комунікації, її 
конвенціаль но-умовний характер дає можливість здійснен-
ня непрямих мовлен нєвих актів у тих випадках, де немож-
ливе безпосереднє реальне спілкування і відверте вислов-
лення емоцій. Маючи за основу орієнтацію на адресата, на-
родна пісня внутрішньо сповнена діало гами, які необхідні 
для експлікації тієї ідеї, заради якої створю валась пісня. Це 
бажання почути те, що хочеться почути, бажання виразити 
себе, перевірити свою цінність: 

Кого, мати, чаровати?
Чаруй, доню, милого, 
Щоб з тобою постояв, 
За рученьку держав, 
Щирую правду сказав» [6, с. 86]; 

– Ходи ж ти, Марисенько, за мною,
Будеш мойму батенькові слугою, 
А мні, молодому, жоною,
– Ой я тобі не служанка, а ти не пан,
Гляди собі такої, як і сам [6, с. 190]; 

Мила дівчино моя, 
Напій мені коня. 
Не напою, бо ся бою.
Бо єще не твоя» [6, с. 409].

Названі вище особливості народних пісень можна по-
яснити прагматичною природою жанру: окрім інформа-
ційної, власне-констатуючої функції, пісня виконує і ком-
пенсаторну. Ця компенсаторність має кінцевою метою до-

сягнення емоціональної розрядки, деякого навіть психоте-
рапевтичного ефекту, який досягається за рахунок: 1) іден-
тифікації себе з героєм пісні; 2) відчуженості від себе в 
процесі мовленнєвого акту події, про яку йдеться. Саме 
прагнення висловитись, виговоритись, вилити душу, поді-
литись переживаннями є здебільшого мотивом мовленнє-
вої діяльності та силою, що зумовлює мовленнєву поведін-
ку в пісеннотворчій галузі. Таким чином, у наявності емо-
тивність, що властива жанрові. Причому це емотивність 
як у широкому (зовнішньому) розумінні, яка співвідно-
ситься із особливою емоцією форми [Див. 3], так і у вузь-
кому (внутрішньому) смислі, тобто емотивність у самій 
пісні.

Емотивність пісні як жанру пов’язана з ритмомелоди-
кою, яка впливає і на самого виконавця, і на слухача. «Ритм 
сам по собі як один із формальних елементів здатний ви-
кликати афекти, зображувані ним» [3, с. 272]. Ось чому на-
родні пісні знаходять емоційний відгук у представників ін-
ших культур – відсутність мовних знань зрівноважується 
загальнолюдськими категоріями, аксіологічними та емоціо-
нальними, однак оптимальним слід визнати такий стан ре-
чей, при якому адресат володіє відповідним аперцептив-
ним фоном сприйняття. Так, пісенний простір наповнений 
своєрідними концептами – образами, що утворюють асоці-
ативний ряд, який стає наскрізним. Взяті поза контекстом 
пісенної реальності, ці образи втрачають символізм і емо-
ційний вплив на адресата. Ось декілька прикладів подібних 
образів-концептів: «Ой над водою два лебедоньки плеще» [6, 
с. 301]; «Наш красний короваю, я тебе обираю...» [6, с. 310]; 
«Ти пливи, пливи, селезню, тихо по воді…» [6, с. 313]; «Зеле-
на вербинонька зелено ся розвила» [6, с. 322]; «В суботоньку 
звечора кличе кунонька соболя» [6, с. 331]; «Та спасіба тобі, 
сваточку,... за твою червону калину, за твою чесну дитину» 
[6, с. 370]; «Рубайте калину на дрівца, іде наша Марися за 
вдовца» [6, с. 279].

Підтвердження концептуальності образів знаходимо 
в їх ото тожнюючих або порівняльних кваліфікаціях: «Ти, 
Марусенько,– калино-малино, А на тебе дивитися мило» [6, 
с. 370]; «А мій батенько соболь був, Моя матінка кунка 
була...» [6, с. 371]; «Наш Івасенько, як сокол...» [6, с. 375].

Естетика тотожності, у відповідності з якою будується 
твір усної народної творчості, вимагає дотримання певних 
конвенцій, таких, наприклад, як заданість, запрограмова-
ність художньої точ ки зору у творі кожного жанру. Зада-
ність, стереотипність ситуацій породжує і заданість емо-
ційних реакцій: 

Червоная рожа, час тобі розвиватися. 
Молодая Касюненько, час тобі вибиратися
Од матінки своєї, од порадоньки єї. 
Питаєм, Касюненько, чи не жаль тобі матінки?
– Ой жаль мені і не жаль, на сердоньку нудно,
Що вже вернутися трудно» [6, с. 332].

Так, соціальна роль нареченої вимагає дотримання 
певних риту альних дій, у які складовою частиною входить 
і пісня з передба ченим змістом. Ці ритуальні дії знаходять 
відображення в мета-текстових примітках збірника [6]. На-
приклад, пісня «Підмітайте двори» супроводжується ре-
маркою «Молода княгиня ходить по су сідах і просить своїх 
подруг у дружки, при цьому співають» (далі за текстом) [6, 
с. 172]; пісня «Налетіли воронята» пояснюється словами: 
«У неділю з прибуттям молодого дружки відходять, спі-
ваючи цю пісню» [6, с. 306] та ін.

Народним пісням властива полярність оцінок за най-
загальнішою шкалою з маркерами подобається – не подо-
бається, яка дається в опозиціях: добро – зло, своє – чуже, 
друг – ворог. Негативна оцінка може бути як відвертою, так 
і завуальованою: 

Під сосною росла,
А недобрая до нас прийшла. 
Нічого дивувати, 
Бо така била і мати:
Напишіте в реєстри,
Бо такії били і сестри [6, с. 375]; 
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Годовала мати бобра,
Щоб була дочка добра,
А она така добра,
Як соломина торба [6, с. 374];
«– Чи ти, Марисенька молоденькая, злую свекруху 

чуєш? – Хоть не злая, хоть не лихая, не така, як матінка» 
[6, с. 365].

Таким чином, дійсність, що моделюється у піснях, – це 
картина світу, яка отримує емоційну оцінку, це особлива, 
емоційна форма комунікації із своєю концепцією життєвих 
цінностей, що відобра жає світосприйняття народу.
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НЕКАЛЬКІ СЛОЎ АБ МЕНТАЛІТЭЦЕ БЕЛАРУСА: НА МАТЭРЫЯЛЕ ПАРЭМІЙ

Арсень Ліс (Мінск, Беларусь)

Слова «менталітэт», вытворнае «ментальнасць» па хо-
дзіць ад лацінскага «mens» – розум, вобраз мыслення, ду-
шэў ны склад чалавека, групы соцыуму, этнічнай су поль-
насці. Філасофскае азначэнне менталітэту мае на ўвазе 
«глыбінны ўзровень калектыўнай і індывідуальнай свя до-
масці, які ўключае і бессвядомае»1. Ментальнасць, паводле 
У.П. Візгіна, фарміруецца ў залежнасці ад традыцый куль-
туры, сацыяльных структур і ўсяго асяроддзя жыцця дзей-
насці чалавека і сама ў свой чарод іх фарміруе, выступаючы 
як спараджальны пачатак...»2.

Навуковае асэнсаванне менталітэту мяркуе пазнанне 
чалавека ў яго духоўнай, сацыяльнай, грамадскай сутнасці. 
Менталітэт этнасу, такім чынам, гэта – сістэма суджэнняў 
народа пра свет, анталагічныя праблемы быцця чалавека як 
прадстаўніка этнічнай супольнасці.

Структура менталітэту ўлучае цэлы шэраг паняційных 
сэнсаў-складнікаў. Іх можна класіфікаваць паводле філа-
софскіх, маральна-этычных катэгорый. З улікам жа таго, што 
гэта шырокія катэгарыяльныя паняцці дыферэнцуюцца на 
семантычна вузейшыя сэнсавыя адзінкі, іх мэтазгодна раз-
глядаць паводле апошніх. У структуры этнічнага мен та літэту 
існуе пэўная іерархія яго паняційных склад нікаў, каш тоў-
насных ментальных катэгорый, практычна яна мае агуль-
ную схему ў розных этнічных менталітэтах, паколькі града-
цыя ментальных адзінак грунтуецца паводле каштоўнасных 
іх параметраў. Натуральна, на першы план вылучаюцца 
найбольш экзістэнцыйна важныя паняцці-катэгорыі.

«Найбольш усеагульнай ідэяй вуснапаэтычнай твор-
часці беларускага народа, − піша філосаф, вядомы бела ру-
са знаўца У.М. Конан, − яе пафасам з’яўляецца пошук праў-
ды, якая ў народным уяўленні была ідэалам, сэнсам жыцця 
і адначасова ўвасаблялася ў пачуццёвы вобраз»3. Тэзіс аб 
прыярытэце паняцця «праўды», праўдзівасці ў іерархічнай 
структуры менталітэту беларуса традыцыйнага грамадства 
паслядоўна пацвярджаецца зводам парэмій.

Прыказкай «на праўдзе свет стаіць» у форме мараль-
нага імператыву выказана дамінантная пазіцыя светаразу-
мення традыцыйнага беларуса, адначасова – ментальная 
ўстаноўка этнасу4. У беларускай прыказкава-прымаўкавай 
спадчыне асэнсоўваецца метафарычная прырода паняцця 
«праўда». У народнай свядомасці катэгорыя «праўда» – 
суб’ект існага, сапраўднага ў жыцці. Яна існуе аб’ектыўна: 
«Не чалавек родзіць праўду, праўда сама нараджаецца» 
(Янк., 155). Прыказкай «праўда на агні не гарыць і ў вадзе 
не тоне» метафарычна трапна сцвярджаецца моц праўды 
як катэгорыі быцця, яе адвечнасць, незнішчальнасць»5.

Фундаментальнасць, неадольнасць праўды-спра вяд лі-
васці ў субстанцыйнай яе іпастасі – сталая тэма народнай 
афа рыстыкі. «Праўду не закапаеш (не схаваеш)» (Янк., 156), 

1 Визгин В.П. Ментальность // Новая философская энциклопедия. М.: 
Мысль, 2001. Т. 2. С. 525.
2  Тамсама.
3 Уладзімір Конан. Выбранае. Мн., 2009. С. 130.
4 Federowski M. Lud Bialoruski na Rusi Litewskiej. Warszawa, 1936. T. 4. S. 246.
5 Рапановіч Яўген. Беларускія прыказкі, прымаўкі і загадкі. Мн., 1974. С. 238.

«праўда наверх выдзе» (F., 246), «праўда няпраўду пера цяг-
не» (Рап., 238). Этнічная ментальнасць беларуса дэманструе 
катэгарычнае непрыманне няпраўды: «Лепш праўда спа-
ліць, чым ліха пахваліць» (Янк., 110), «лепей горкая праўда, 
як салодкая мана» (Рап., 235). Праўда, праўдзівасць чала-
века – крытэрый яго існасці, сумленнасці, грамадскай вар-
тасці. Адсутнасць праўды, шчырасці ў характары, паво-
дзінах чалавека – маркер негатыўнай ацэнкі яго народам. 
Народная свядомасць знаходзіць трапнае яскрава-воб-
разнае пазнанне-азначэнне непраўдзівасці чалавека: «Як з ка-
меня вады, так з яго праўды» (F., 246). Павучальна выказ-
ваецца катэгарычная засцярога-парада: «Згубіўшы праўду 
і сам прападзеш»6.

Наогул беларускія парэміі абсалютна адназначна арыен-
туюць на праўду як адзіна годны, апраўданы шлях чалавека 
ў яго зямным бытаванні: «З праўдаю найдалей зайдзеш», 
«Праўдаю ўсей свет пройдзеш і назад вернешся» (F., 246, 247), 
«Праўда з дна марскога вынясе» (Рап., 238). Праўдзе як ува-
са бленню праўдзівасці, сапраўднасці няма альтэрнатывы. 
Яна наўпрост апазіцыйна падману, ад якога народная свя-
домасць катэгарычным імператывам засцерагае чалавека: 
«Падманам свет пройдзеш, але назад не вернешся» (Грынбл., 
2, 313). Разам з тым сацыяльны і, пэўна, не ў меншай ступені 
гістарычны досвед народа насуперак максіме «на праўдзе 
свет стаіць» падказвалі выснову-ісціну іншага зместу: «Чыя 
сіла, таго і праўда» (F., 277).

У прынцыпе бальшыня ўстановак беларускага этніч-
нага менталітэту суадносна з маральна-этычным кодэксам 
народа, сістэмным у сваёй аснове. У пераважнай бальшыні 
яны маюць агульначалавечы быційны сэнс, гуманістычную 
скіраванасць, адметныя адно сваім беларускамоўным паэ-
тыч на-вобразным афармленнем. Так, уведзеная ў навуковы 
ўжытак І.І. Насовічам беларуская максіма «што сабе не 
міла, таго і другому не зыч» у часовым вымярэнні ўзыхо-
дзіць, пэўна, да эпохі Старога запавету, Нагорнай пропаведзі 
Ісуса Хрыста7. Яе ж сэнсавая глыбіня, дыдактычная праг ма-
тыка раскрываюцца праз метафорыку ў прыказцы «Не ка-
пай на чалавека яму – сам упадзеш»8, або ў яе варыянце «Не 
капай яму другому, бо сам увалішся» (Рап., 202). Дарэчы, 
прыведзеная тут прыказка вылучаецца ранняй, 1517 год, яе 
фіксацыяй у пісьмовай крыніцы. Францыск Скарына ў прад-
мове да перакладзенай ім кнігі Свяшчэннага Пісання «Эс-
фір» інтэрпрэтаваў дадзеную ісціну ў дачыненні да біб лей-
скага персанажа Амана:

Не копай под другом яму,
Сам ввалишся в нее
Не став, Амане, Мардухею шибенице,
Сам повиснеш на ней. 9

6 Аксамітаў Анатоль. Прыказкі і прымаўкі. Мн., 2002. С. 287.
7 Святое Евангелие. М., 2009. С. 34. п. 12.
8 Носович И.И. Сборник белорусских пословиц. СПб., 1877. С. 99.
9 Скарына Францыск. Творы: прадмовы, сказанні, легенды апакафісты, пас-
халія / Уступны артыкул, падрыхтоўка тэкстаў, каментарыі, слоўнік А.Ф. Кар-
шуноў. Мн., 1990. С. 71.
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Беларускі першадрукар, славуты асветнік-гуманіст, 
філосаф, дбаючы пра «посполитое доброе», грамадскае да-
бро, рупіўся «людям посполитым… к пожитку и ко размно-
жению добрых обычаев» даць плён мудрасці свяшчэнных 
кніг. У сваіх прадмовах і пасляслоўях да Бібліі, перакладзе-
най на старабеларускую мову, вялікую ўвагу ўдзяліў маралі, 
праву, распаўсюджанню гістарычных ведаў. У сваёй асвет-
ніцкай дзейнасці абапіраўся на айцоў хрысціянскай царк-
вы, антычных філосафаў ды на традыцыйную духоўную 
культуру ўласнага этнасу. Пры гэтым, у жыцці, служэнні 
грамадству, тытанічнай працы асветніка яскрава выявіў 
менталітэт беларуса-ліцвіна эпохі высокага еўрапейскага 
Адраджэння. 

Прыказкі «Жыццё пражыць – не поле перайсці», 
«Паміраць збірайся, а жыта сей» – дзве філасофскія мі нія-
цюры экзістэнцыяльнага сэнсу. Як і многія іншыя па рэміі, 
яны маюць некалькі паасобнікаў. «Жытку пражыць – не 
поле перайсці» абсалютна тоесны сэнс у палескім дыялект-
ным варыянце, зафіксаваным А. Сержпутоўскім1. 

У публікацыі Е. Раманава ў гэтай жа прыказцы заход-
няя лексема «жыццё» заменена на лексему «век» у разуменні 
«чалавечы век»: «Век пражыць – не поле перайціць, не 
пальцам пераківаць»2. І ў запісе Я. Рапановіча «Век пра-
жыць – не поле перайсці» (Рап.. 162). Звяртае на сябе ўвагу 
той факт, што ў абедзвюх частках прыказкавай структуры, 
пададзеных А. Сержпутоўскім і Я. Рапановічам, − аднолька-
вы лік націскных складоў. Гэта прыдало прыказкавай мінія-
цюры рытмічна-паэтычнай гармоніі, у канчатковым вы-
глядзе – роздумную інтанацыю гучання, што цалкам ад па-
вядае зместу філасофскага па сутнасці фальклорнага тво ра.

Што да іншых варыянтаў прааналізаванай парэміі, 
такіх як «Жыццё пражыць – не песеньку спець» (Янк., 187), 
«Жыццё пражыць – не лапці сплесці» (Рап., 164), «Жытку 

пражыць – не люльку выкурыць» (Сержп., 70), то яны ма-
юць розныя семантычныя адценні, але, мабыць, не дасяга-
юць той сэнсавай ёмістасці і дасканалай мастацкай выраз-
най формы, як парэмія «Жыццё пражыць – не поле перай-
сці». І гэта адбылося не таму, што паняцце «поле» семан-
тычна шырэй, а таму, што ў фальклоры яно мае не толькі 
прамы, але і пераносны сэнс, зыходны з міфапаэтычнай ге-
нетычнай асновы традыцыйнай свядомасці.

Парэмія «Паміраць збірайся, а жыта сей» – жыцце-
сцвярджальная паводле ідэі, анталагічная зместам, моцная 
заключаным у сабе сацыяльным аптымізмам. Філасофскі 
сілагізм, выснаваны ў выяве-абразку з дапамогай вобразна-
га кампанента «жыта», што для беларускага земляроба ўва-
сабляла хлеб, а ў традыцыйнай культуры мела семантыку 
сімвала жыцця. Наказ чалавеку пры самай скрутнай пер-
спектыве не пераставаць рабіць асноўнае, выконваць свой 
абавязак паўтарае парэмія, аналаг прыведзенай – «На вай-
ну ідзі, а поле ары» (Сержп., 235).

Характэрна, калі парэмія «Не капай перад іншым 
ямы...» мела прамыя аналагі ў культуры ледзь не ўсяго 
еўрапейскага рэгіёна, прынамсі, зафіксавана ў зборніках 
парэміёлагаў Саламона Рысінскага, Амоса Каменскага, то 
прыказка «Паміраць збірайся, а жыта сей» пры яе агульна-
людскай культурнай сэнсавай значымасці мае вузейшы, ла-
кальнейшы арэал бытавання.

Ува ўсіх жанрах традыцыйнай культуры беларускага 
этнасу вылучаюцца, сцвярджаюцца, акцэнтуюцца перад-
усім такія рысы чалавечага характару, як разумнасць, ма-
ральнасць, працавітасць. У парэміях вобразная выява чала-
века разумнага (homo sapiens), дасканалага (homo minis) 
увасоблены характар, светапогляд, менталітэт беларуса 
з вы разлівай паўнатой і пластычнасцю, а з-за афарыстычнай 
формы – яшчэ і нагляднай бачнасцю, пазнавальнасцю.

З ГІСТОРЫІ ВЫВУЧЭННЯ БЕЛАРУСКАЙ ФАЛЬКЛОРНАЙ СПАДЧЫНЫ

Кацярына Любецкая (Мінск, Беларусь)

Сёння, калi навуковая грамадскасць спрабуе асэнса-
ваць дасягненні і здабыткі мінулага, наспела патрэба ўвесцi 
ў айчынную навуку невядомыя як спецыялістам, так 
і шырокім колам грамадства даследаванні, якiя складаюць 
асобную, цікавую старонку ў гісторыі беларускай фалькла-
рыстыкі, вызначыць iх ролю. Незалежна ад умоў распра-
цоўкі пэўнага даследавання і яго аўтарства, выяўленыя ма-
тэрыялы – гэта варты ўвагі, каштоўны здабытак. Адной 
з крыніц, якая яшчэ не трапіла ў айчынны навуковы абыхо-
дак, але, відавочна, уяўляе навуковы інтарэс, з’яўляецца 
«Славянская хрэстаматыя»3 Э. Бернэкера4.

На пачатку ХХ ст. на Захадзе не было пэўных уяўленняў 
пра беларускі край, яго культурную спадчыну. «У нямецкіх 
навуковых і палітычных колах Беларусь звычайна трак-
тавалі як гаспадарча і культурна адсталую частку Расіі, якая 
вылучалася толькі сваёй этнічнай спецыфікай» [1, с. 11]. 
Кароткую і фрагментарную інфармацыю давала часам бер-
лінская газета «Polnische Blätter» і венскі штотыднёвік «Po-
len». Але паступова, дзякуючы працэсу адраджэння ў Бе ла-
русі, які разгарнуўся на пачатку ХХ ст., з аднаго боку, і ста-

наўленню славістыкі, з’яўленню прац польскіх, а затым 
заходнееўрапейскіх вучоных, – з другога, звесткі пра Бела-
русь і беларускую культуру пранікалі на Захад, у тым лiку 
i ў Германію. Навуковыя даследаванні друкаваліся галоў-
ным чынам у вядомым нямецкім славістычным часопісе 
«Archiv für slavische Philologie» («Архіў славянскай філа ло-
гіі») і закраналі шэраг значных праблем беларускай філа-
логіі. У грамадскіх колах абуджаўся інтарэс да вывучэння Бе-
ларусi, якi, у прыватнасці, выяўляўся ў тым, што рабіліся 
спробы апрацоўкi лексiчнага багацця беларускай мовы i ства-
рэння перакладных слоўнiкаў.

У гэты час у заходнееўрапейскіх універсітэтах ствара-
юцца кафедры славянскай філалогіі, вядучымі філолагамі-
славістамі распрацоўваюцца курсы лекцый і семінараў па 
славістыцы і параўнальным мовазнаўстве. Адсутнасць пад-
ручнікаў і тэкставых матэрыялаў з розных славянскіх моў 
значна ўскладняла навучальны працэс у неславянскіх краі-
нах. Таму прафесар Нямецкага універсітэта ў Празе Э. Бер-
некер вырашае скласці хрэстаматыю, у якой былі б прад-
стаўлены тэкставыя матэрыялы з усіх славянскіх моў. Рас-
працаваная кніга-падручнік атрымала назву «Славянская 
хрэстаматыя са слоўнікамі». Пасля свайго першага выдан-
ня ў 1902 г. у Страсбургскім выдавецтве К.Й. Трубнера яна 
перавыдавалася яшчэ два разы: у 1907 г. і ў 1980 г. у выда-
вецтве «Гіронімус» горада Нойрыда. Другое і трэцяе вы-
данні з’яўляюцца перадрукам хрэстаматыі 1902 г. Як адзна-
чаюць В. Геземан і Х. Шалер у прадмове да трэцяга выдання, 
«Славянская хрэстаматыя са слоўнікамі» сёння, як і раней, 
схіляе да вывучэння ўсіх славянскіх моў і дапамагае па глы-
біць атрыманыя веды» [3, c. 3].

У прадмове да хрэстаматыі адрасатам кнiгi называюц-
ца найперш студэнты, якія вывучаюць курс славістыкі. 
Аўтар спадзяецца, што кніга, у якой сабраны тэкставыя 
ўзо ры з розных славянскіх моў, будзе карыснай, а невялікія 
пе ра кладныя слоўнікі стануць зручнымі дапаможнікамі 
пры перакладзе тэкстаў хрэстаматыі і вывучэнні моў.

1 Сержпутоўскі А.К. АІМЭФ, ф. 9, воп. 2, спр. 21, л. 70.
2 Романов Е.Р. Древние пословицы // Записки С.-Зап. ОРГО. Кн. 1. Вильно, 
1910. С. 216.
3 [Berneker E.] Wörterverzeichnis // Berneker E. Slavische Chrestomathie mit 
Glossaren. – Strassburg, 1902; [Berneker E.] Wörterverzeichnis // Berneker E. 
Slavische Chrestomathie mit Glossaren. – [2 Aufl.]. – Strassburg, 1907; [Berneker 
E.] Wörterverzeichnis // Berneker E. Slavische Chrestomathie mit Glossaren. – [3 
Aufl.]. – Neurid, 1980.
4 Доктар, прафесар Эрых Бернекер (3.2.1874 – 15.3.1937) – вядомы лінгвіст 
па чатку ХХ ст., які працаваў у галіне славістыкі і балтыстыкі, аўтар «Славян-
скай хрэстаматыі са слоўнікамі». Падчас вучобы ў Маскве (1895–1896) буду-
чы навуковец наведваў Беларусь і Польшчу з мэтай вывучэння моўных асаб-
лі васцей гэтых тэрыторый. Найбольш значнымі яго навуковымі работамі 
з’яў ляюцца: «Пруская мова» (1896), «Парадак слоў у славянскіх мовах» (1900), 
«Славянская хрэстаматыя са слоўнікамі» (1902), «Славянскі этыма ла гічны 
слоўнік» (1908–1914).
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Як адзначае пазней адзін з рэцэнзентаў кнігі, «задача 
гэта ўяўлялася надзвычай цяжкай і складанай, паколькі 
аўтару ў многіх выпадках прыходзілася вызначаць, мае ён 
справу з мовай ці з дыялектам, і аргументаваць сваё рашэн-
не» [6, c. 2521].

Хрэстаматыя – гэта падборка тэкстаў для чытання з 12 
славянскіх моў і іх асноўных дыялектаў. Да дзвюх беларускіх 
казак са зборніка М. Федароўскага «Аб мерцу, які да дзяў-
чыны з таго свету прыехаў» і «Бяда»1, што ўвайшлi ў склад 
хрэстаматыi, далучаны невялікі перакладны слоўнік «Wör-
ter verzeichnis» (спіс, паказальнік слоў). Ён мае выключна 
практычнае прызначэнне – даць тлумачэнне слоў, якія су-
стра каюцца ў казках i ўскладняюць разуменне тэксту чы та-
чом. Пры гэтым, як адзначаецца самім аўтарам, выбар слоў 
для перакладу быў адвольны. Як і ўсе іншыя лексіконы 
ў хрэстаматыі, слоўнік падрыхтаваны на лацiнцы; ён не вя-
лікі аб’ёмам (139 слоў займаюць 3 старонкі), «што было пра-
дыктавана намерам, з аднаго боку, не пашыраць хрэста-
матыі, а з другога, не вельмі спрашчаць перакладчыцкія 
задачы студэнтаў» [2, c. 5].

Пры распрацоўцы лексікону быў выкарыстаны 
«Словарь белорусского наречия» I.I. Насовiча (СПб, 1870), 
нямецкая ж частка перакладнога даведніка распрацавана 
Э. Бернекерам.

У корпус слоўніка ўвайшлі лексічныя адзінкі, якія 
з’яўляюцца назвамі міфічных істот і герояў казак, на прык-
лад: čart, mrec, dźeŭčýna, bahatýr, dźećúk, pan, péveń. З мэтай 
характарыстыкі казачных персанажаў для перакладу 
выбраны лексемы chítry, bedák, ńéjaki, strašýdło. Назвы 
прадметаў у лексіконе прадстаўлены адзінкамі kryž, kśónčka, 
maładźík, kałóček. Значную па колькасці групу складаюць 
словы, што называюць дзеянні і падзеі, звязаныя з героямі 
казак, працэсы мыслення і маўлення, напрыклад: ahlanúć, 
dźákavać, lećéć, navalíć, pytáć, šychaváć, zhínuć, zbahaćéć і інш. 
Акрамя таго, нямецкія эквіваленты прапануюцца для лек-
сем, якія называюць месца дзеяння: cháta, chlev, mésco, 
mahíłka, vóska, ńédźe, а таксама абазначаюць час яго пра ця-
кання: ńikóli, tymčásam, ćipér, daŭńéj.

Большасць лексічных адзінак, выбраных аўтарам для 
перакладу, адносяцца да разраду агульнаўжывальных: 
adźéža, dźákavać, kazáć, zlažýć і інш. Невялікую групу скла-
даюць дыялектныя словы: adźétok, ćuómńik, namaŭláć, 
naménčy se і інш.

Рэестравыя словы беларускай мовы падаюцца ў алфа-
вітным парадку. Пры перакладзе формы дзеяслова пры-
водзiцца таксама інфінітыў на беларускай i нямецкай мовах. 
Напрыклад: išóŭ f. išłá präteritum zu iśći ipf. gehen; leź Impera-
tiv zu légći pf. sich legen. Калi загалоўным словам з’яўляецца 
неазначальная форма i яна ж перакладаецца на нямецкую 
мову, у складзе слоўнiкавага артыкула прысутнiчаюць не-
каторыя беларускiя дзеяслоўныя формы: meć, praes. máju 
ipf. haben. Трыванне аўтар пазначае ў кожным дзеяслове 
(pf. – закончанае, ipf. – незакончанае). 

Прыслоўi ў простай форме вышэйшай ступенi па-
раўнання суправаджаюцца паметай adv.: daŭnéj adv. früher; 
buolš adv. mehr; barždžéj adv. so schnell als möglich. Пры пера-
кладзе некаторых прыназоўнiкаў указваецца, з якiм скло-

нам ён ужываецца: ad c Gen. von, seit; praz, prez c Acc. durch, 
über; z c Instr. mit; с Gen. aus.

У складзе перакладзеных адзiнак фіксуюцца таксама 
прыметнiкi, займеннiкi, выклiчнiкi, часцiцы: hóly – nackt, 
kahl, bloss; oho! – oh, oho!; héty – dieser; jaki – welcher; ni – nicht; 
ne – nein. Слоўнік мае спрошчаную структуру: аднаму бела-
рускаму слову адпавядае пераважна адно нямецкае. Адзна-
чаныя сінанімічныя варыянты раздзяляюцца коскамі, на-
прыклад: hadóŭla f – Pflege, Mast; handel m – Handel, Geschäft; 
narabíć pf – machen, anrichten; navalíć pf – heraufwerfen, wälzen.

Каштоўным у слоўнiку можна лiчыць тое, што бела-
рускiя фразеалагiзмы ў ім не перакладаюцца на нямецкую 
мову, а да iх падбіраюцца нямецкiя адпаведнiкi, напрыклад: 
ad mała da véla – lang und breit; to śóje to tóje – bald dies, bald das.

«Славянская хрэстаматыя са слоўнікамі» была значнай 
і важнай падзеяй у нямецкай славістыцы. Па словах сучас-
нікаў Э. Бернекера, яго кніга «з’яўляецца грунтоўным дапа-
мож нікам пры вывучэнні славянскіх моў у Германіі не 
толькі для тых студэнтаў, якія праходзяць курс славістыкі, 
але і для тых, хто жадае атрымаць веды па якой-небудзь ад-
ной славянскай мове» [5, c. 371]; «прыкладзеныя да тэкста-
вых матэрыялаў слоўнікі маюць важнае практычнае зна-
чэнне, і толькі пры іх дапамозе можна асэнсаваць незразуме-
лыя месцы ў тэкстах» [4, c. 70]. Калега Э. Бернекера В. Вонд-
рак заўважае, што «слоўнікі, якія суправаджаюць кожны 
раздзел, з’яўляюцца даволі падрабязнымі і патрэбнымі» [6, 
c. 2522]; «выкарыстанне слоўніка будзе карысным і неаб-
ходным для тых, хто толькі пачынае вывучаць славянскія 
мовы і атрымоўвае першыя веды» [7, c. 402]. 

Распрацоўка перакладнога лексікону ў пачатку ХХ ст. 
сведчыла, што беларуская мова ўспрымалася заходне-
еўрапейскімі вучонымі як адметная ад іншых славянскіх 
моў. У адным з першых беларуска-нямецкiх слоўнiкаў 
толькi пачыналi фарміравацца асноўныя прыёмы лексiка-
графiчнай апрацоўкi беларускага слова, вызначалiся споса-
бы тлумачэння слоў.
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НЕКОТОРЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ ОБЫЧАЕВ С ВЕНКОМ НЕВЕСТЫ В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЛИТВЕ 
И ЗАПАДНОЙ БЕЛАРУСИ В КОНЦЕ ХХ – НАЧАЛЕ ХХI ВЕКА

Йонас Мардоса (Вильнюс, Литва)

Венок невесты в свадебной обрядности сохраняет тра-
диционную символику невесты и выступает одним из эле-
ментов ее головного убранства. Однако данный символ 
в разных народах имеет неодинаковый образ, различная 
семантика венка, место в свадебных обычаях, а также зна-
чимость в дальнейшей жизни женщин. Поэтому неизбежно 
сталкиваемся с влиянием этнического фактора на обрядо-

вую значимость венка. Для изучения параллелей обычаев 
с венком невесты выбрали юго-восточную Литву и запад-
ную Беларусь. Этнический состав территории многообра-
зен как и конфессиональная принадлежность людей [11, 
p. 16–23]. Так как свадебные обычаи динамичными стали 
в условиях модернизации общества во второй половине 
XX века, хронологическими рамками доклада выбрали ко-
нец ХХ – начало ХХI века. Основным источником материа-
ла для доклада служит этнографические данные, собран-
ные в начале XXI века в селах и городах юго-восточной 

1 Беларускія казкі, запісаныя М. Федароўскім у ваколіцах мястэчка 
Ваўкавыск Гродзенскай губерні, былі пададзены ў «Славянскай хрэстаматыі» 
паводле зборніка «Lud Białoruski na Rusi Litewskiej» (Т. 1. – Kraków, 1897).
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Литвы и западной Беларуси среди литовского, польского 
и белорусского населения. 

В докладе сосредоточимся на нескольких аспектах из-
учаемого вопроса: рассмотрим материал из которого изго-
товляется венок; роль, значение и семантику венка в обыча-
ях и обрядах бракосочетания и вечера первого дня свадьбы 
в конце XX – начале XXI века; попытаемся проследить 
связь современных обычаев с традиционной свадебной об-
рядностью в юго-восточной Литве и западной Беларуси.

В традиционной свадьбе разных народов венок неве-
сты являлся основным ее символом и знаком девственно-
сти. Несмотря на различия в материале для плетения венка, 
используемую для этой цели зелень объединяла основная 
идея – веточки вечно зеленеющих растений выражали сим-
волику девственности невесты. С другой стороны, как зам-
кнутый круг, венок выражает идею бесконечности и симво-
лизирует вечность любви, а также по мнению К. Мошин-
ского, венок в сознании людей имеет значимость предохра-
няющего от зла магического круга [13, s. 320]. Поэтому ве-
нок в системе свадебной обрядности выступает и как обе-
рег в лабильном для невесты переходном периоде. В исто-
рической и этнической перспективе форма, материал для 
венка, роль в свадебной обрядности и другие его аспекты 
в юго-восточной Литве и западной Беларуси находиться 
в постоянном движении. В первую очередь, в первые деся-
тилетия ХХ в. произошли изменения в форме венка, а так-
же меняется место его расположения в головном убранстве 
невесты. Наряду с окружающим верх головы венком, начи-
нают изготовлять маленький, прикрепляемый к левому 
боку фаты венок. 

Появляется разница и в материале для плетения венка. 
Наиболее устойчивый материал у литовцев. С XVI в. в Лит-
ве в палисадниках выращивается рута и с того времени 
в качестве основной зелени для венка выступают веточки 
данного растения [12, p. 43–44]. Традиционный венок в Поль-
ше был плетенный из веток розмарина, мирты, а в начале 
ХХ века начинают преобладать веточки руты [10, s. 498–
501]. Венки из руты в первой половине ХХ века были рас-
пространены и у белорусов [6, c. 268–269; 8, c. 242–243]. По-
левые материалы показывают, что у литовцев западной Бела-
руси венки из руты известны и во второй половине ХХ ве-
ка. Также надо отметить, что в Беларуси и в Польше, а так-
же в свадебных обычаях других соседних славянских наро-
дов традиционно была известна барвинка [2, c. 140–141; 7, 
c. 146–147]. По данным полевых исследований в западной 
Беларуси венки из барвинки существовали во второй по-
ловине ХХ в. (Скидель), однако уже к концу века в свадеб-
ном убранстве невесты они не фиксируются. 

Для славянских народов свойственно плетение венка 
из мирты [4, c. 322; 9, s. 11–12;]. Полевой материал показы-
вает, что использование мирты для венков невесты сохра-
нилось лишь в памяти поляков Сапоцкина, Волковыска. 
Мирта руту начала менять во второй половине ХХ века так-
же и у литовцев Беларуси (окрестности Гервяты). Однако 
в последние десятилетия ХХ в. у поляков юго-восточной 
Литвы руту начинает вытеснять традиционно не имевшая 
место в плетении венка мирта. Поэтому можно предпола-
гать, что поляки Литвы, привлекая традиции использования 
мирты для венка у соседних народов, стали проектировать 
современную семантику венка как этнического свадебного 
символа. Такая тенденция показывает стремление поляков, 
включить важный и выразительный знак в систему симво-
лов, влияющих на формирование этнической идентичности 
поляков современной Литвы [16, c. p. 232]. Аналогичная тен-
денция наблюдается и на территории Польши. На границе с 
Литвой проживающая община литовцев в условиях совре-
менности для своеобразного этнического знака выбирают 
традиционно несвойственны полякам и литовцам (поляки 
на данной территории используют руту) ветки барвинки 
[15, p. 115] и таким образом как и поляки Литвы, подчерки-
вают свои этнокультурные преференции. 

Такие предпочтения означают, что в национально сме-
шанной среде содержание венка становится символом сво-
еобразия современной этнической культуры народов. Это 
несомненно важно в условиях унификации как граждан-
ского, так и церковного свадебного ритуала и сближения 

обрядовой системы свадьбы разных народов. С другой сто-
роны, в условиях современности, мирта, как и рута, в сва-
дебных обрядах белорусов мало свойственна. Хотя извест-
ны случаи плетения у венков из комнатного спаржа (Щу-
цин, Скидель). В западной Беларуси невесты чаще всего не 
украшают головы венками из живых растений, а употреб-
ляют изготовленное из искусственных цветков венки и диа-
демы. Наблюдения, проведенные в последние годы в Дворце 
бракосочетания Вильнюса, свидетельствуют о появлении 
такой традиции и в Литве. Данную тенденцию можно свя-
зывать с снижением значимости народных обычаев в сва-
дебных церемониях и наряду с этим сохранением значимо-
сти символов в целом в головном убранстве невесты.

Явные перемены произошли и во времени плетения 
венка. В начале второй половины ХХ в. на исследуемой тер-
ритории девушки венок плели вечером в кануне свадьбы во 
время девичника. В конце ХХ века такой образ обряда по 
этнографическим данным cреди литовцев не обнаружен, 
а символ изготовляют не в торжественной обстановке. Бе-
лорусские этнографы также фиксируют факт исчезновения 
обычая среди белорусов в 1990-е годы [8, с. 246]. Однако по-
ляки юго-восточной Литвы организуют девичники, они от-
мечены даже у поляков Ошмянского района Беларуси [16, 
p. 229]. Следут отметить, что в условиях современности на 
исследуемой территории продолжают справлять девичник 
с измененным содержанием обычаев, в котором бывший 
кульминационный акт вечера не присутствует. 

Венок важную роль играл в церемонии заключения 
брака в костеле. В католической традиции присутствовал 
не имеющий этнических различий стандарт обряда. Во вре-
мя церемонии посаженная мать или старшая подружка пе-
рестегивала освященный венок с левой стороны фаты не-
весты в правую, тем подчеркивая изменение социального 
статуса девушки. Данная традиция в Литве в советский пери-
од перешла в обряд заключения гражданского брака в Двор це 
бракосочетания, тем самым в определенной мере стира-
лись этнические и конфессиональные особенности церемо-
нии бракосочетания. Однако данная традиция не имела 
место в Беларуси. Наблюдения, проведенные в Дворце бра-
косочетания Вильнюса фиксируют сохранение без этниче-
ских различий обычая в современных церемониях. Заклю-
чающие только церковный брак данную процедуру испол-
няют во время церемонии в костеле или повторяют во вре-
мя повторного церковного бракосочетания. С другой сто-
роны, действие в гражданском ритуале бракосочетания 
уже не является составной частью церемонии, поэтому 
часть невест венок не перестегивают. 

Венок невесты символизирует девичество и сменой его 
места на голове девушки в первую очередь фиксируется из-
менение ее социального статуса во время юридического 
оформления брака. Дальнейшим обрядовым действием 
традиционно являлось снятие его в течение свадьбы. Так 
как свадьба входит в число обрядов перехода [3, c. 16], дан-
ный акт и последующие обрядовые действия заканчивали 
отделение девушки от молодежной среды и включили ее 
в новую, уже в качестве замужней женщины. Главным об-
разом символические действия означают прощание с моло-
достью и включение новобрачной в женское сословие. 
В традиционном моделе свадьбы, снятие венка в обрядовой 
системе исполнялось либо перед отъездом невесты в дом 
жениха, или утором второго дня свадьбы. В шестидесятые 
годы в Литве утвердился обычай снятия венка в полночь 
первого дня свадьбы (в 12 часов ночи). Модификацией 
обычая является дополнение его содержания торжествен-
ным сжиганием венка. В последние десятилетия ХХ века 
обычай стал привычным, поэтому свыше 80 % литовских 
свадеб юго-восточной Литвы в начале ХХI в. венок сжига-
ют [14, p. 128]. Таким образом, сжигание венка является 
в первую очередь национальной чертой современных ли-
товских свадебных обрядов. Однако данный обычай вне-
дряется в польские свадебные обряды юго-восточной Лит-
вы. Сжигание встречается среди русских Вильнюса, а также 
отмечается в некоторых польских свадьбах в ближайших 
Вильнюсу районах Беларуси (Ошмянский, Астравецкий 
районы), но по крайней мере нами не удалось обычая обна-
ружить среди белорусов.
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В обряде снятия и сжигания венка, в различной этно-
культурной среде сохраняется ритуальный характер дей-
ствия. С другой стороны, в конце ХХ века у поляков юго-
восточной Литвы формируется модификация обычая. Ос-
вященный венок в течении свадьбы меняется другим, так-
же плетенным из мирты. Поэтому сжигают неосвященный, 
а оригинальный венок хранят [16, p. 237]. В связи с этим 
наблюдаем современный обрядовый дуализм, когда при-
держиваются ново-сложившейся традиции и венок сжига-
ется, и в то же время, продолжается стремление сохранить 
традиционный сакральный символизм венка и освящен-
ный символ храниться у невесты. Таким образом сохраня-
ется форма обычая, а с другой стороны выражается са-
кральное отношение к освященному венку, который трак-
туется как важный христианский и имеющий значение для 
жизни женщины ритуальный предмет.

В Европейской традиции, имеются несколько вариан-
тов хранения венка. Прежде всего венок зашивался в по-
душку, хранился в коробке, иногда даже клали в гроб [1, 
c. 197; 222; 4, c. 322; 10, с. 592; 17, p. 117]. Белорусы венки 
держали на стене, клали в красном углу под иконнами, в ку-
фар, цветы от венка использовали как оберег и в любовной 
магии [5, c. 299; 8, c. 294;304]. На исследуемой территории 
существует традиция зашивать венок в подушку. В Белару-
си, среди поляков, зашивая верят, что муж будет спать на 
семейной подушке и не станет гулять с женщинами (Сапоц-
кин). В западной Беларуси без национальных различий 
имеются случаи хранения венка с другим использованным 
во время свадьбы магическим инвентарем (полотенцем) 
и мелкими подарками в коробке как символ любви и на-
дежды на счастливое будущее (Щуцин, Волковыск). Среди 
поляков и литовцев юго-восточной Литвы в конце ХХ века 
и в начале ХХI сохранились случаи хранения венка в короб-
ке с надеждой, что он повлияет на семейное счастье, листья 
венка также использовали при первом купании младенца. 
Вероятно, что сохранению образа обычая способствовало 
в советские годы включение его в гражданский свадебный 
обряд. И хотя объем распространения обычая хранения 
венка неодинаков, чаще всего среди католиков наблюдаем 
тенденцию возвращения к традиционной трактовке венка, 
как сакрально символического предмета. Тенденция наибо-
лее отчетливо прослеживается в юго-восточной Литве и со-
хранился в западной Беларуси. Трансформацией обычая 
является стремление придть символическую ценность вен-
ку из искусственных цветов, который также сохраняется 
после свадьбы (Скидель).

Обобщая заметим, что в юго-восточной Литве и запад-
ной Беларуси свадебный венок невесты сохраняет обрядо-
вую значимость. Наиболее венок из живых растений в ус-
ловиях современности бытует в свадебном убранстве неве-
сты юго-восточной Литвы, а полякам Литвы венок из мир-
та также приобрел черты этнического знака. На западной 
Беларуси сокращается объем использования традиционно-
го венка из живых растений и распространяется символи-
ческий его образ из искусственных цветов. Также отмеча-
ется тенденции творческой преемственности современных 

свадебных обычаев литовцев поляками. Сжигание венка 
в литовской и польской свадьбе в системе обрядов вечера 
первого дня свадьбы, сочетается со стремлением у поляков 
Литвы сохранить венок. В то же время, в обычаях с венком 
в западной Беларуси не имеют ярче выраженных тенден-
ций продолжения их сохранения. Таким образом, в юго-
восточной Литве и западной Беларуси обычаи с венком 
в свадьбе играют различную роль и это можно объяснить 
особенностями исторического и этнокультурноного разви-
тия народов. 
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РУССКИЙ ТРАДИЦИОННЫЙ ФОЛЬКЛОР ПРИБАЙКАЛЬЯ: ПРОБЛЕМЫ ВЫЖИВАНИЯ

Руфина Матвеева (Улан-Удэ, Республика Бурятия, РФ) 

Фольклор несмотря на потери и утраты по-прежнему 
остается одним из значимых компонентов духовной этни-
ческой культуры, важной сферой культурной жизни при-
байкальцев. На основании изучения живого фольклорного 
процесса, судьбы и поэтики традиционных жанров выделе-
ны культурные традиции локальных групп населения При-
байкалья, наиболее крупные из них: традиции казачьих 
станиц, промысловых сел так называемых старожилов-си-
биряков, старообрядческих (семейских) сел. Их общность и 
различия обусловлены сложной исторической судьбой рус-
ского населения, неравномерностью и разновременностью 
заселения края, исходными позициями, а также своеобра-
зием бытовой и трудовой жизни оторванного от метропо-

лии населения и другими непосредственными и опосредо-
ванными связями и отношениями. Вплоть до последней 
четверти XX в. локальные традиции Байкальского региона 
сохраняли своеобразие в своей художественной культуре. 

Специфичность фольклора в сложившихся культурно-
бытовых традициях сказалась прежде всего на жанровой 
системе местных репертуаров. В репертуаре казачьих ста-
ниц наряду с традиционными жанрами русского фолькло-
ра значительное место занимали произведения, связанные 
с военной службой: песни исторические, маршевые, исто-
рическая проза. Богатейший фонд всех видов сказок, в том 
числе и волшебных, а также мифологической прозы пред-
ставил фольклорный репертуар локальной группы населе-
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ния, называемой старожилами-сибиряками. Условия при-
таежного быта способствовали сохранению среды бытова-
ния прозаического фольклора: добывающий промысел, 
требующий длительной совместной жизни в лесу охотни-
ков, лесозаготовителей, часы досуга, нередко вынужденно-
го из-за непогоды, байкальских промысловиков. Благодаря 
чему сохранился не только основной сюжетный состав, но 
и художественная система с ее формульной стереотипией 
стиля, поэтической обрядностью классического сказочного 
повествования. Жанровый состав фольклора старообряд-
цев (семейских) определился особой религиозностью 
и устойчивой приверженностью старообрядцев к традици-
ям, обрядам и праздникам, связанным с земледельческим 
календарем, с семейными обрядами. В традиционном уст-
ном репертуаре поэтической культуры старообрядческих 
сел Прибайкалья в отличие от других особое место отво-
дилось религиозно-назидательным произведениям на хри-
стианские сюжеты – легендам, духовным песнопениям. Се-
мейские донесли до наших дней в своем репертуаре непо-
вторимый многоголосный распев, близость которого с об-
разцами древнерусской музыкальной культуры неодно-
кратно отмечали музыковеды. 

Как и всякая этническая культура, русская региональ-
ная культура находится в контексте времени, и мировой 
культуры. В фольклоре Прибайкалья происходят те же 
процессы, что и повсеместно. Содержательные, формаль-
ные, функциональные признаки (прежде всего иерархия 
функций) фольклора подверглись большим изменениям, 
особенно в последнее десятилетие. Наступившие времена 
стремительно изменили фольклорную ситуацию, утрачи-
вается локальная культурная индивидуальность. Различи-
тельные признаки фольклорной культуры локальных групп 
русского населения Прибайкалья со временем все больше 
нивелируются. 

Наблюдаются общие тенденции и перспективы функ-
ционирования фольклора во времени. Русская традицион-
ная культура региона по-прежнему предстает в живом бы-
товании, но поле функционирования ее сужается, сокраща-
ется, качественно меняется. В условиях последней трети 
XX и первого десятилетия XXI в. происходит подмена цен-
ностных ориентиров, в результате создаются предпосылки 
возникновения новых культурных стереотипов. С утратой 
традиционных функций фольклора как части бытовой 
культуры доминантной стала эстетическая функция, что 
повлекло потерю некоторых традиционных жанров, преж-
де всего обрядового фольклора, наиболее связанного с обря-
довыми действами. 

Общность генетических корней и исторических усло-
вий функционирования фольклора в изменившейся этно-
социальной и этнокультурной ситуации локальных групп, 
ориентированных на единый этнический менталитет, по-
зволяет выявить несколько культурно-исторических оп-
позиций, которые в современных условиях составили ди-
алоги культур, находящихся в прямой связи с типовым 
различием в исторической судьбе русских, живущих в ре-
гионе. Прежде всего – это диалог геополитический, вклю-
чающий разные уровни сопоставлений: территориально-
конфессиональный (региональные и конфессиональные 
варианты), инонациональный культурный контекст и функ-
ционирование русского фольклора. Оппозиция – Восток-
Запад. 

Существенную культурно-историческую оппозицию 
составляет народная городская культура и сельские тради-
ции и почти смыкающийся с ней диалог – фольклор и про-
фессиональное искусство. В связи с усилением процесса 
урбанизации в XX в. возросло влияние города и городской 
культуры на все области жизни села. Городская культура 
урбанизировала фольклорную среду, произошло энергич-
ное внедрение массовой культуры в традиционную худо-
жественную сферу, еще в начале прошлого века в устный 
репертуар хлынул поток полулитературной балладной пес-
ни, вытесняя аутентичный фольклор. В диалоге крестьян-
ской традиционной культуры с городской культурой в по-
следние десятилетия произошли кардинальные изменения: 
увеличивается стремление к традиционному фольклору 
в образованном обществе, в городской среде и убывает 
в крестьянской. Традиционный фольклор как эстетическая 
ценность, как реликт все больше находит понимание среди 
образованных людей. Аутентичный фольклор адаптирует-
ся для городской эстрады.

В последние десятилетия выраженные тенденции воз-
врата к утраченным ценностям традиционной культуры 
наблюдаются и на селе. Молодые обращаются за духовной 
подпиткой к людям пожилого возраста. Хранителями тра-
диций, в том числе и фольклорных, выступают люди 1930–
1940-х гг. рождения. Их наставниками были родители, мо-
лодость которых проходила в период бурной ломки старин-
ных устоев, отрицания традиционных духовных ценно-
стей, в условиях воинствующего атеизма, идеологического 
прессинга, энтузиазма новостроек. 60–70-летние сельчане 
хотя и впитали с молоком матери традиционный фольклор, 
но их в молодые годы уже захватили инновации. Старина 
воспринималась как пережиток. Появление леспромхозов 
окончательно размыло фольклорную среду. Все это поро-
дило главную оппозицию конца XX – начала XXI в.: зам-
кнутость деревенского пространства как гаранта традици-
онных форм уклада, культуры и открытое общество, внося-
щее инновационные элементы в деревенский быт. 

Меняются способы существования традиционной куль-
туры, тенденции функционирования в условиях этносоци-
ального контекста на рубеже веков. Содержание и социаль-
ная обусловленность диалогов культур как по горизонтали, 
так и по вертикали выражают новый уровень общественно-
го сознания, мироощущения. Закономерность самосохране-
ния традиционной духовной культуры, противодействия 
цивилизационным процессам нивелирования традицион-
ного феномена вызывают стремление к воспроизводству 
традиционных художественных ценностей. В практику 
функционирования произведений народного творчества 
входят фольклорные явления вторичного характера – вы-
ступление фольклорных ансамблей, проведениие фольклор-
ных фестивалей, клубных мероприятий, во время которых 
имитируются (реконструируются) обрядовые действа и свя-
занный с ними обрядовый фольклор. Репродуцируется 
фольклор в общественном быту, литературе, искусстве. 
Фольклор вышел на эстраду, традиционный фольклор в со-
ответствии с доминантной эстетической функцией ориен-
тируется на законы профессионального искусства.

Задача фольклористов понять происходящие в народ-
ной культуре процессы, запечатлеть их, но пока не ясны 
механизмы, открывающие возможности и пути сохранения 
и возрождения традиционных явлений культуры. 

МЛЫНАР – ЧАРАЎНІК – НОСЬБІТ ЧАРОЎНАГА

Аляксей Ненадавец (Бабруйск, Беларусь)

Вось так заўсёды – здаецца, што пытанне шырока 
даследавана і распрацавана, але калі пачынаеш знаёміцца 
з ім бліжэй, то высвятляецца адваротнае. Так і з млынарамі, 
з млынамі, з іхнім месцам у тагачасным грамадстве, з іхнімі 
асацыяцыямі адносна цеснай сувязі млынароў з нячыстай 
сілай (нячысцікамі), вядзьмарствам, а таксама іхняе супраць-
пастаўленне (даволі часта спецыяльна-мэтанакіраванае) 
уся му свядомаму, высокаадухоўленаму. Тое, што гэта было, 

свед чаць шматлікія вуснапаэтычныя творы, міфалагічныя 
сцвярджэнні, запісы многіх фалькларыстаў, як рускіх, 
украінскіх, польскіх, так і беларускіх. Нельга не згадаць 
і прафесійных літаратараў, якія многа зрабілі для захавання 
гэтага шматаблічнага аспекта духоўнай спадчыны народа. 
Бо вельмі часта не маючы магчымасці растлумачыць 
пэўныя эпізоды і дзеянні з жыцця нейкай акрэсленай 
сацыяльна-прафесійнай групы (касты) людзей, ім пры-
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пісваліся фантастычныя здольнасці і ўласцівасці. І такім 
чынам яшчэ больш заблытваліся ўяўленні пра часта су стра-
каемых персанажаў народнага жыцця. Тым не меней, ня-
гледзячы на тое, што млыны і млынары вядомы нашаму 
грамадству ўжо на працягу многіх стагоддзяў, на самой 
справе аказалася, што нашымі папярэднікамі здзяйснялася 
толькі простае фіксаванне вуснапаэтычных матэрыялаў. 
Знайсці тэарэтычнае асэнсаванне, ці хаця б спробу да яго – 
немагчыма. Яго проста не існуе. У тым і своеасаблівасць, 
і складанасць праблемы. З аднаго боку, здавалася б, усё вель-
мі даступна і на паверхні, а з іншага – недаследаванасць, 
бессістэмнасць. Усё гэта і адпалохвала даследчыкаў, якія 
спра бавалі прыступіць да раскрыцця згаданага пытання.

Першым з айчынных фалькларыстаў, хто запісаў су-
стрэтыя ім звесткі і выдаў іх у сваёй працы «Пережитки 
древнего миросозерцания белорусов», быў А.Я. Багдановіч. 
Праўда, млынам і млынарам ён адводзіў вельмі мала ўвагі, 
бо не ставіў перад сабою за мэту падрабязны разгляд гэтага 
аспекта. Адным словам, А.Я. Багдановіч падаў тое, што 
ў яго было зафіксавана на час напісання ці падрыхтоўкі 
згаданай працы ў друк. Тым не меней, пададзеныя ім 
сведчанні гавораць пра тое, што беларускія сяляне цвёрда 
верылі ў чараўнічыя здольнасці і вядзьмарскія «штучкі» 
млынароў. Складваецца ўражанне, што яшчэ і сам аўтар 
кнігі верыў ва ўсемагчымыя павер’і і аповяды, звязаныя 
з жыццём і дзейнасцю млынароў.

Вядома, што П.В. Шэйн актыўна збіраў звесткі пра 
млынароў, а таксама вуснапаэтычныя творы, у якіх так ці 
іначай гаварылася, у асноўным, пра вядзьмарскія справы 
млынароў, пра страхі і прымхі, якія ў беларускім народзе 
неадрыўна суправаджалі гэтых людзей, і былі ўведзены ў 
ранг фантастычных замалёвак, што шырока характа ры-
завалі тагачасны ўклад жыцця жыхароў вёскі, іхнюю не-
пахісную веру ў магчымасць людзей, асабліва пры жаданні, 
весці хаўрус з дэманалагічнымі персанажамі беларускай 
вёскі (найбольш папулярным выступала такое выслоўе – 
«су вязь з нячыстай сілай»). Адзіны недахоп у дзейнасці гэ-
тага актыўнага даследчыка заключаўся ў тым, што ўсе свае 
матэрыялы, зафіксаваныя ім на тэрыторыі Беларусі, ён 
дасылаў для далейшай публікацыі рускаму міфолагу 
А.М. Афанасьеву. Бясспрэчна, гэта зніжала каштоўнасці 
памкненняў і вынікаў П.В. Шэйна.

Адзначым самабытныя працы беларускага этнографа 
і фалькларыста Я.А. Ляцкага, які яшчэ напрыканцы ХІХ ста-
годдзя апублікаваў дзве працы, у якіх расказаў крыху пра 
млыны і млынароў, належную ўвагу ўдзяліў сувязі гэтых 
заклятых, паводле народнага, мясцін і іхніх уладароў з прая-
вамі нячыстай сілы, з самой нячыстай сілай і нячысцікамі. 
На прыкладах, што сведчаць пра старажытнасць урыўкаў, 
ляжыць адбітак першастваральнай прымхлівасці і забітасці. 
Працы гэтыя называліся «Представления белоруса о нечи-
стой силе»і «Материалы для изучения творчества и быта 
белорусов».

Недзе адтуль пайшло «гуляць», што 25 кастрычніка- 
дзень млынароў. З пачатку ХVІІ і да сярэдзіны ХХ стагоддзя 
ў Беларусі былі надзвычай распаўсюджаны ветракі, а раней- 
вадзяныя млыны, што не здзіўляе, асабліва ўлічваючы 
вялікую колькасць рэк. Дарэчы, мноства вадзяных і вет-
раных млыноў захавалася і да нашых дзён- напрыклад, у Іўі 
і Гальшанах.

Мабыць, найбольш эфектыўна ў плане фіксацыі, сі стэ-
матызацыі і аналізу народнай міфалогіі, фальклору, а так-
сама актуальных тады праблем вядзьмарства і знахарства 
(у гэтым плане ім закраналася і дзейнасць млынароў) быў 
Е.Р. Раманаў. Ягонае шматттомнае выданне «Белорусский 
сборник»можна смела назваць у нейкім плане энцы-
клапедычным. Зрэдчас вучоны спрабаваў усё ж падаваць, 
калі не тэарэтычна-метадычнае асэнсаванне тэмы млы-
нарства, дык рэальныя погляды народных дарадцаў на 
гэтую сацыяльную групу. Неабходна адзначыць, што ім 
нават была распрацавана своеасаблівая анкета-апытальнік, 
якую ён рассылаў сваім карэспандэнтам. Некаторыя з пы-
танняў (выгляд млынара, сувязь з вядзьмарствам, месца-
жыхарства, паводзіны, размяшчэнне млына і іншыя) свед-
чылі пра тое, што Е.Р. Раманаў надаваў гэтай тэме важнае 
значэнне.

Значна паглыбіўся, але, зноў-такі, не ў тэарэтычным 
плане, у даследаванні гэтага пытання А.К. Сержпутоўскі. 
Накірунак ягоных экспедыцыйных пошукаў можна, праўда, 
звузіць да сумежжа Брэсцка-Мінскага рэгіёну, дзе ён най-
часцей вёў свае палявыя запісы. Тым не меней, праца 
вучонага «Прымхі і забабоны беларусаў-палешукоў» да гэ-
тага часу лічыцца ўзорам сярод работ такога накірунку. 
У ёй млынарам адведзена значнае месца, як і паводзінам 
гэтых людзей, прыкметам і павер’ям, якія ў народзе свед-
чылі, што яны карысталіся сярод вяскоўцаў павагай, аўта-
рытэтам, але, адначасова, мелі і адмоўную характарыстыку. 
Апошні аспект быў цесна звязаны з вядзьмарствам і з дэ ма-
налагічнымі здольнасцямі млынароў. Вельмі цікава ў гэтага 
аўтара пададзены апісанні працы і нават паасобныя абрады 
і павер’і, якіх цвёрда прытрымліваліся гэтыя людзі ў сваёй 
працоўнай дзейнасці. Неабходна ўлічваць яшчэ і тое, што 
сведчанні, сабраныя ў гэтай кнізе, адносяцца да канца ХІХ ста-
годдзя, а гэта лішні раз падкрэслівае жывучасць традыцый 
адпаведнай накіраванасці.

Згадаем і пра тое, што вуснапаэтычную спадчыну бе-
ларусаў актыўна вывучалі польскія даследчыкі. Мы павінны 
быць удзячны ім за гэтую цікавасць да нашай духоўнай 
культуры. Тут неабходна назваць прозвішча Ч. Пяткевіча 
і ягоную манаграфію «Рэчыцкае Палессе». Сама назва свед-
чыць пра прывязанасць працы да канкрэтнага рэгіёна Бе-
ларусі. Мала таго, што вучоны паспрабаваў апісаць знешні 
выгляд традыцыйнага, паводле народных уяўленняў, млы-
нара, дык яшчэ і зафіксаваў тое, як, у якіх мясцінах, з якімі 
абрадавымі дзеяннямі, будаваліся самі млыны. Нема ла-
важны факт – значэнне самага звычайнага млына ў будзён-
ным жыцці беларусаў. Нават тое, як туды выбіраліся ехаць, 
як сябе пры гэтым паводзілі, і, адпаведна, якімі пэўнымі 
этычнымі нормамі (!!!) суправаджаліся такія паездкі селя-
ніна. Пры гэтым характэрныя асаблівасці маглі праяўляцца 
ў самых розных акалічнасцях.

З рускіх даследчыкаў, акрамя ўжо вышэй згаданага 
А.М. Афанасьева, матэрыялы пра беларускія млыны і млы-
нароў, зноў-жа, паўторымся, менавіта як пра носьбітаў 
пэўных рысаў вядзьмарскай сілы, можна адшукаць у збор-
ніках І.П. Сахарава. Аднак, і ў гэтым выпадку разлічваць на 
нейкі пашыраны ці паглыблены аналіз не выпадае, бо 
даследчык пайшоў па шляху простай публікацыі матэрыялу, 
які быў ім назапашаны, як падчас самастойных экспедыцый, 
так і ад карэспандэнтаў з розных губерняў Расійскай імпе-
рыі. Асабліва адзначым добрае веданне і старанны падбор 
друкаваных першакрыніц. Вучоны стараўся зрабіць так, 
каб у ягоныя зборнікі не траплялі занадта прымхлівыя звест-
кі. Гэта сведчыла пра тое, што ён імкнуўся да своеасаблівай 
«рэалізацыі» тых звестак, якія да яго траплялі.

Нельга не заўважыць значны ўклад у публікацыю бела-
рускіх матэрыялаў па гэтай тэме выдатнага рускага даслед-
чыка У.І. Даля. У ягоным «Словаре живого великорусского 
языка» (т. 3. с. 317–318) зафіксаваны прыклады з тагачасных 
губерняў Паўночна-Заходняга краю. У «Повериях, суевери-
ях…», на с. 191–200, 221–222 расказваецца пра дэманала гіч-
ны вобраз вадзяніка, а таксама пра тое, як з ім быў звязаны 
ці асацыіраваўся ў народнай свядомасці млынар. На с. 222, 
281–282 прыводзяцца прыклады і павер’і, якія характа ры-
за валі асобу гэтага чалавека.

Неаднаразова прыводзіў беларускія матэрыялы ў сваёй 
агульнавядомай працы «Нечистая, неведомая и крестная 
сила» С.В. Максімаў. Праўда, ягоная работа вылучаецца 
ўвогуле адсутнасцю якой бы там не было тэарэтычнай ас-
новы, але тое, што ім было зафіксавана, сведчыла пра цес-
ныя сувязі гэтага вучонага з беларускай міфалогіяй і фальк-
лорам.

Сюды ж можна далучыць і прозвішча Дз.К. Зяленіна, 
з ягонай шырокавядомай працай «Восточнославянская эт-
но графия». Адпаведна, ў ёй значнае месца адведзена 
будаўніцтву млыноў, але і гэта, тым не меней, не малазначна, 
бо згадваюцца абрады і прыёмы, дзеянні і традыцыі, ха рак-
тэрныя для ўзвядзення такіх пабудоў. Яшчэ адна харак-
тэрная рыса – у даследаванні пададзены параўнаўчы матэ-
рыял характэрны для беларусаў, рускіх і украінцаў. Такая 
акалічнасць дае магчымасць адразу ж убачыць адметнасць 
будаўніцтва млыноў беларусамі, ці ў чым іменна гэтая ад-



41

рознасць заключалася. У многім гэтая работа характэрна 
яшчэ і тым, што ў ёй сабраны звесткі пра млыны, пра іх 
узвядзенне, у некаторай ступені яны нават сістэматызаваны, 
а ў наш час такія сведчанні, як і існаванне саміх вадзяных ці 
ветраных млыноў, відовішча незвычайнае.

У кнізе Л. Ракавай «Гісторыя на градках: агародніцтва 
на Беларусі» гаворыцца пра тое, што млыны на старажытных 
беларускіх землях маглі будаваць і валодаць імі, выкуп-
ляючы права на такую справу ды аплочваючы потым па дат-
кі ў дзяржаўную казну; сяляне-заможнікі, памешчыкі, шлях-
та і шляхціцы, манастыры, свяшчэннікі, мяшчане (с.16).

Ва ўкраінскай фалькларыстычнай літаратуры млынам 
і млынарам найболей увагі ўдзелена ў наступных працах: 
П.П. Чубінскі «Труды этнографическо-статистической экспе-
диции в западно-русский край, снаряжённой Импе ра тор-
ским Русским Географическим обществом. - СПб.: Типо-
графия П. Безобразова, 1877. - т. 1. - Вып. 1. - 467 с. (звесткі 
пра млынароў з паветаў Падольскай губерні); А. Цярэ шчан-
ка «Быт русского народа».-СПб.: типография военно-учеб-
ных заведений, 1848. Ч. 6. - 221 с. (звесткі з Левабярэжнай 
Украіны, найбольш, з Палтаўшчыны); У. Даманіцкі «Исто-
ри ко-этнографические мелочи из материалов З. Доленго-
Хо даковского // Киевская старина. - Киев. 1904. - т. 86. - сен-
тябрь. С. 86–89; Мамине серце: Украінські народні героіко-
фантастичні казки // Упоряд., підгот. текстів, вступ. ст., прим. 
та словник. І.В. Хланти, М.І. Хланти. - Ужгород.: Патент, 
1993. - 280 с.

Што датычыць навукова-тэарэтычнай распрацоўкі да-
дзе нага пытання ў сучаснай беларускай фалькларыстыцы 
і міфалогіі, то можна назваць працы толькі двух даслед-
чыкаў: У.І. Коваля – прафесара Гомельскага дзяржаўнага 

уні версітэта імя Ф. Скарыны і аўтара гэтых радкоў. Гомель-
скі навуковец пастараўся сабраць і сістэматызаваць матэ-
рыялы пра млыны і млынароў, якія ён адшукаў у працах па 
ўсходнеславянскай этнаграфіі, фальклоры і міфалогіі. Раз-
мясціўшы іх такім чынам, вучоны зафіксаваў (лішні раз 
падкрэсліў) тое, што традыцыі млынарства ў побытавым 
жыцці беларускага народа адміраюць, роўна, як і шматлікія 
павер’і, прымхі і абрады, з імі звязаныя.

А.М. Ненадавец у сваіх манаграфіях: «Сілаю слова. 
Белая і чорная магія» і «Праклятыя словам» (асабліва ў пер-
шай) пастараўся паказаць народныя сцвярджэнні аб сувя-
зях млынароў з нячыстай сілай, з традыцыямі вядзьмарства. 
Некаторыя закранутыя аспекты ўвогуле асвятляюцца ўпер-
шыню (адносіны млынароў да рэлігіі, падпарадкаванне 
іхняй волі звышістотным сілам, абярэгі, татэмы і прадметы-
фетышы, якімі актыўна карысталіся млынары, імкнучыся 
да дасягнення ўласнай мэты, а таксама сіла замоўнага слова 
ў здзяйсненні вядзьмарскага працэсу і г.д.). Ім жа данесены 
да чытача абрадавыя дзеянні, паднашэнні млынароў, на-
прыклад, вадзянікам, адзначаецца, што ў апошнія дзе ся-
цігоддзі ўсё гэта імкліва разбураецца, забываецца і яму 
ўдзя ляецца ўсё меней і меней увагі.

У выданнях «Міфалогія» і «Беларускі фальклор. Энцы-
кла педыя». т. 1–2, ёсць паасобныя артыкулы, прысвечаныя 
млынам і млынарам, але што, бясспрэчна, характэрна для 
такіх выданняў – яны невялікія і таму, адпаведна, не могуць 
ахапіць значныя аспекты гэтай праблемы.

Таму, неяк сама па сабе, і ўзнікла задума распрацаваць 
гэты накірунак, сістэматызаваць і прааналізаваць усё тое, 
што нам удалося сабраць дзякуючы запісам панейшых 
аўтараў і ўласным – таксама. 

РАДЗІННА-ХРЭСЬБІННАЯ АБРАДНАСЦЬ ГОМЕЛЬШЧЫНЫ: 
СЕМАНТЫКА ДЗЕЯННЯЎ І ПРАДМЕТНАЙ АТРЫБУТЫКІ

Валянціна Новак (Гомель, Беларусь)

Структура радзінна-хрэсьбіннага абраду Гомельшчы-
ны ўключае такія абрадавыя моманты, як прыкметы 
і павер’і, звязаныя з цяжарнасцю жанчыны, выбар кума 
і кумы, падрыхтоўка бабкай-павітухай абрадавай стравы – 
кашы, абрад хрышчэння дзіцяці, хрэсьбіннае застолле, 
абрад раз бівання гаршка з кашай, дзяльба кашы, рытуалы 
ўшана ван ня бабкі-павітухі, адорванне падарункамі бабкі 
і жанчыны-па ра дзіхі, выкананне радзінна-хрэсьбінных пе-
сень, адра са ва ных кумам, бабцы, бацькам нованароджанага.

Што датычыць семантыкі дзеянняў у сістэме радзінна-
хрэсьбіннай абраднасці, то варта адзначыць іх раз на стай-
насць. Паводле слушнага выказвання А. С. Фядосіка, «Без 
перабольшвання можна сцвярджаць, што ва ўсіх народаў 
свету існавалі пэўныя традыцыйныя правілы, забароны 
і засцярогі паводзін цяжарнай жанчыны, якія павінны былі 
аблегчыць роды, садзейнічаць здароўю і шчасцю нова наро-
джанага ў будучым. Але ў розных народаў гэтыя правілы 
і засцярогі былі ў значнай частцы адметныя, часам нават 
ме лі неаднолькавы семантычны сэнс пры падобных дзеян-
нях» [1, с. 26]. Адзначым, што паводзіны будучай маці атры-
малі даволі пэўную рэгламентацыю ў рэгіянальна-лакальных 
тра дыцыях Гомельшчыны. Напрыклад, паводле ўспамінаў 
жы хароў Мазыршчыны, цяжарнай жанчыне забаранялася 
выконваць наступныя дзеянні: «Пераступаць вяроўку, про-
валку, ваабшчэ, каб пятлі не было» (в. Слабада Мазырскага 
р-на) [2, с. 152], «Калі спужалася, то нельзя себя трогаць, 
а то на тым месцы ў дзіця радзімае пятно будзе» (в. Бя ро-
заўка Мазырскага р-на) [2, с. 152].

Нашы продкі былі перакананы, што нават знешні вы-
гляд дзіцяці залежаў ад выканання тых ці іншых забарон 
і прадпісанняў. Паводле ўспамінаў жыхароў Брагінскага 
раё на, «нельзя було цяжарнай жанчыне падразаць косы, а то 
ў дзіцяці косы будуць жыдкія, непрыгожыя» (запісана ў в. За-
рэчча ад Фраловай Кацярыны Дзмітрыеўны, 1913 г.н.). Кло-
паты аб нараджэнні здаровага дзіцяці былі звязаны з заба-
ронай па вечарах «прасці, ткаць, вязаць, а то дзіця будзе 

абмотана пупавінай» (запісана ў в. Зарэчча Брагінскага 
раёна ад Фраловай Кацярыны Дзмітрыеўны, 1913 г.н.); «Ця-
жарнай нельзя пераступаць праз вяроўку. Нельзя праходзіць 
паміж двумя стаўбамі. Нельзя што-небудзь вязаць ці прасці 
ў празнік ці ў пост» (запісана ў г. Гомель ад Злыдзенка Лю-
бові Мікітаўны, 1928 г.н. (ураджэнкі п. Новы Шлях Бра гін-
скага раёна)). У аснове прыведзеных засцярог і забабонаў 
можна ўбачыць праявы гамеапатычнай і кантагіёзнай магіі, 
якая «грунтуецца на ўяўным звышнатуральным уздзеянні 
пэўных рэчаў, прадметаў, людзей адзін на аднаго, калі яны 
сутыкаліся і былі раз’яднаны» [1, с. 27]. Цяжарная жанчына 
з мэтай засцярогі ад звышнатуральнага ўздзеяння выкары-
стоў вала чырвоную шарсцяную нітку, якую прынята было 
насіць, як адзначыла Настасся Паўлаўна Юрчак, 1925 г.н., 
з в. Валосавічы Акцябрскага раёна, «на руцэ ці на шыі». Па-
водле яе сведчанняў, «аберагаліся іголкамі, шпількамі, ву-
гальчыкамі, засушанымі кавалачкамі вясельнага каравая, 
велікоднай соллю, галінкамі рабіны». Сярод іншых засцярог, 
пры дапамозе якіх імкнуліся забяспечыць здароўе дзіцяці, 
а таксама прадухіліць шматлікія негатыўныя моманты 
ў яго будучым жыцці, можна вылучыць наступныя: забара-
нялася хадзіць цяжарнай жанчыне на пахаванне, бо лічылі, 
што «дзіцяці будзе шмат хварэць», станавіцца ў той след, 
што быў «астаўлены ад мокрага вядра ў час, калі прыбіралі 
ў хаце, бо дзіця будзе ўвесь у лішаю і ня будзе доўга жыці» 
(запісана ў в. Патапаўка Буда-Кашалёўскага раёна ад Шыга-
лёвай Аляксандры Канстанцінаўны, 1935 г.н.).

Важнае месца ў сістэме радзінна-хрэсьбіннай абрад-
насці адводзілася выбару кумоў. У сувязі з гэтым была вы-
працавана ў розных лакальных традыцыях Гомельшчыны 
адпаведная рэгламентацыя, згодна з якой як да выбару 
кума, так і кумы прад’яўляліся пэўныя патрабаванні. На-
прыклад, у в. Старая Дуброва Акцябрскага раёна кумоў вы-
біралі, каб «былі малодшыя за бацькоў, тады дзеці не будуць 
доўга заседжвацца ў халасцяках: дзеўкі будуць замуж ісці, 
а хлопцы жаніцца» (запісана ад Краўчанка Таццяны Міхай-
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лаўны, 1948 г.н.). У якасці кумоў у в. Патапаўка Буда-
Кашалёўскага раёна выбіралі толькі жанатых людзей, але 
«не ў коім разе муж і жонка – гэта забаранялася, бо пасля 
гэтых хрэсьбін яны пачыналі жыць вельмі дрэнна» (запісана 
ад Шыгалёвай Аляксандры Канстанцінаўны, 1935 г.н.). 
Паколькі традыцыя кумаўства ў народных уяўленнях мела 
высокі аўтарытэт, то і рытуалу выбару кумоў надавалася 
вялікае значэнне. Звычайна гэту высокую місію выконваў 
бацька, які павінен прыйсці абавязкова з хлебам і гарэлкай, 
пры гэтым ён прагаворваў сваё запрашэнне (быць кумам) 
у становішчы «стоячы, каб дзіцё хутка навучылася хадзіць» 
(запісана ў в. Сінічына Буда-Кашалёўскага раёна ад Васі-
леўскай Марыі Андрэеўны, 1930 г.н.). Тым, каго запрашалі 
ў кумы, зыходзячы з народных вераванняў, адмаўляцца 
нельга было: «Адказвацца, калі цябе звалі быць кумам, была 
нельзя» (запісана ў в. Залаты Рог Веткаўскага раёна ад Лук’я-
ненка Вольгі Цімафееўны, 1935 г.н.). Як пацвердзілі жыха-
ры в. Старое Сяло Веткаўскага раёна, хросных бацькоў вы-
бі ралі з ліку блізкіх або далёкіх родзічаў, бо яны «далжны аб 
дзіцёнку забоціцца, калі што з роднымі бацькамі здарыцца» 
(запісана ад Мацюковай Ніны Данілаўны, 1930 г.н.).

Акрамя кумоў, ганаровай асобай радзінна-хрэсьбінных 
святкаванняў з’яўлялася бабка-павітуха, якая рыхтавала 
абрадавую страву – кашу, гаршчок з якой разбівалі падчас 
застолля. Звычай «бабіна каша» – важны момант радзінна-
хрэсьбіннай абраднасці: «Крута звараную кашу зверху 
ўпрыгожвалі кветкамі або цукеркамі. Падавалі яе ў канцы 
застолля» (запісана ў в. Валосавічы Акцябрскага раёна ад 
Юрчак Настассі Паўлаўны, 1925 г.н.). «У некаторых месцах 
(на Палессі) раней кашу прыносіла і хросная маці, але «білі» 
гаршчок толькі з «бабінай кашай» (часцей за ўсё крута зва-
ранай прасяной). Абрад сімвалізаваў надзею на дабрабыт, 
здароўе парадзіхі і нованароджанага і даваў магчымасць 
падмацаваць іх матэрыяльна: сабраць грошы і іншыя 
падарункі для сям’і і бабкі» [1, с. 33].

Семантыка дзеянняў бабкі-павітухі падчас хрэсьбінных 
святкаванняў вылучалася сакральнасцю. Адной з галоўных 
функцый бабкі-павітухі з’яўлялася купанне дзіцяці, што 
вымагала высокай адказнасці, і без вопыту спрактыкаванай 
жанчыны абысціся было нельга. Як правіла, «дзіцёнка мы-
юць у настоі розных духмяных траў. У тую ваду кідаюць 
шчэ сярэбраную манету і жытнёвыя зярняткі, каб жа яно 
было багатае і шчаслівае. Калі купаюць дзяўчынку, дык жа 
ўліваюць у воду малака, а гэта ж каб яна была прыгожая» 
(запісана ў в. Лубянікі Брагінскага раёна ад Гайдук Ганны 
Севасцьянаўны, 1922 г.н.). Баба-«пупарэзніца», як называлі 
яе ў в. Гаць Акцябрскага раёна, выконвала шэраг магічных 
рытуалаў засцерагальнага характару, звязаных з падрых-
тоўкай дзіцяці да хрышчэння: «Перад тым як везці дзіця 
ў царкву, баба-пупарэзніца абавязкова купала дзіця. Ваду 
набірала ў калодзежы, грэла яе ў печы, налівала ў драўлянае 
карыта, кідала ў ваду сухую траву (чыстацел), каб было 
ў дзіцяці чыстае цела, дубовую кару, каб былі моцныя зубкі» 
(запісана ад Кулак Евы Іванаўны, 1923 г.н.). Многія дзеянні, 
якія выконвала бабка-павітуха падчас купання дзіцяці, 
грунтаваліся на прынцыпах імітатыўнай магіі. Устойлівай 
была традыцыя дыферэнцыраваных адносін да ажыц цяў-
лення рытуалу купання хлопчыка і дзяўчынкі: «Купала пер-
шы раз тожа бабка-павітуха. Калі нараджалася дзевачка, 
то купала яе бабка ў святых красках і гаварыла: «Каб і мая 
ўнучка была такая красівая і шчаслівая, як етыя краскі». 
А калі нараджаўся хлопчык, то клалі ў начоўкі тапор і гвоз-
дзі, каб хлопчык быў масцеравым» (запісана ў в. Міхалёўка 
Буда-Кашалёўскага раёна ад Данюк Варвары, 1932 г.н., пе ра-
сяленкі з в. Пучын Брагінскага раёна). Менавіта з першым 
рытуальным купаннем дзіцяці звязвалі надзеі на яго фізіч-
ную прыгажосць, здароўе, шчаслівую долю: «На дзевяты 
дзень – першае рытуальнае купанне дзіцяці. У ночвы кладуць 
соль і лекавыя травы, сярэбраную манету, каб дзіця было чы-
стае, здаровае і багатае. Каб дзіця было багатае і ў пары, 
кідалі калечка, Дзевачку першы раз мылі ў малаке, тады яна 
будзе белая, красівая. Хлопчыка купалі ў піве – будзе, калі ма-
лады, красівы» (запісана ў в. Чырвоны Бераг Жлобінскага 
раёна ад Татарынавай Марыі Іванаўны, 1927 г.н.).

Амаль ва ўсіх раёнах Гомельскай вобласці, калі свят-
каваліся хрэсьбіны, то трэба было куму або таму чалавеку, 

які пакладзе больш грошай, выкупіць гаршчок з кашай. 
Акрамя кашы, бабка-павітуха рыхтавала і «бабін боршч», 
падаючы які на стол, прыгаворвала: «Ешце, госці дарагія, 
цэлую ноч не спала, па балоту брадзіла, буслоў лавіла, каб 
боршч быў вельмі смачны і ўнук шчаслівы» (запісана ў в. Ча-
мярысы Брагінскага раёна ад Кудранок Анастасіі Рыго раў-
ны, 1927 г.н.). Сапраўдную «бабіну кашу»прыносілі толь кі 
за трэцім разам, а перад гэтым мелі месца дзеянні з «пад-
маннай» кашай: «Потым падаюць кашу. Ловяць ката ці 
пеўня і саджаюць у чыгун, накрываюць ручніком і пытаюц-
ца ў бабы, ці яе гэта каша? Баба адказвала, што гэта не яе 
каша. Кату ці пеўню абавязкова даюць з ложкі гарэлку, для 
таго каб хрэснік быў здаровы і шчаслівы. После гэтага пада-
юць сапраўдную кашу. Верх кашы баба ўпрыгожвае квет-
камі, кладзе грошы і абавязкова ўтыркае карандаш, прыга-
ворваючы: «Вучыся добра, жыві багата і каб квітнеючае бы ла 
ў цябе жыццё» (запісана ў в. Чамярысы Брагінскага раё на ад 
Кудранок Анастасіі Рыгораўны, 1927 г.н.). «На хрэсь бінах 
абавязкова білі бабіну кашу. Гэты абрад не толь кі сімвалізаваў 
дабрабыт, здароўе сям’і і нованароджанага, але і даваў маг-
чымасць сабраць сродкі для парадзіхі і дзі ця ці. Абрад за-
хаваўся да нашых дзён, але выконваецца па-рознаму: у ад-
ных месцах бабіну кашу б’е хросны бацька, у другіх – той, 
хто больш пакладзе «на кашу»грошай, у трэ ціх – хто апошні 
пакладзе грошы, незалежна ад сумы» [3, с. 24].

Рытуал разбівання гаршка з кашай – кульмінацыйны 
момант радзінна-хрэсьбіннай абраднасці. Магічнае значэн-
не надавалася «разбітым чарапкам» ад гаршка. Семантыку 
дзеянняў, звязаных з імі, хоць і тлумачылі мясцовыя жыха-
ры па-рознаму, аднак амаль ва ўсіх мясцовасцях «зводзілі» 
да прадуцыравальнай магіі. З магіяй дзетанараджэння быў 
звязаны звычай у в. Пучын Брагінскага раёна класці «на га-
лаву таму мужыку, у каго няма сыноў дно з гаршка» (запісана 
ад Данюк Варвары, 1932 г.н.). У в. Кіцін Жлобінскага раёна 
«дно гаршка клалі на галаву куме, а чарапкі – іншым жанчы-
нам. Прыгаворвалі, каб нарадзіла ці сына, ці дочку» (запісана 
ад Ткачовай Аляксандры). У в. Перадавец Веткаўскага раё-
на «бабы бяруць чарапкі з разбітага гаршка і водзяць імі па 
галаве мужыка і кажуць: «Сколькі на галаве валаскоў, 
столькі хай будзя раткоў» (запісана ад Суглоб Марыі Іва-
наўны, 1932 г.н.). У в. Лозаў Буда-Кашалёўскага раёна «ча-
рапкі звязваюць у платок, а потым рэшткі кашы аддавалі 
свінням, каб свінні вяліся» (запісана ад Авяр’янавай Марыі 
Восіпаўны, 1937 г.н.). У в. Расвет Акцябрскага раёна некаль-
кі чарапкоў ад разбітага гаршка аддавалі незамужнім дзяў-
чатам, тыя, што засталіся, бабка-павітуха збірала і кіда ла ў 
кут, прыгаворваючы: «Кідаю на кут, каб на будушчы год 
зноў быць тут» (запісана ад Расюк Марыі Дзянісаўны, 
1945 г.н.). Дакладны адказ на пытанне, з якой мэтай клалі 
чарапкі на галаву незамужняй дзяўчыны, далі жыхары 
в. Лубянікі Брагінскага раёна: «Тады той, хто сядзіць блі-
жэй за ўсх ля кашы, хватае чарапкі і кладзе або б’е аб голавы 
сваіх суседзяў. Часцей за ўсё гэтыя чарапкі клалі на голавы 
маладым дзеўкам, каб быстрэй нарадзілі дзіця» (запісана ад 
Касцючэнка Вольгі Васільеўны, 1930 г.н.). Утылітарна-прак-
тычную скіраванасць мелі адпаведныя дзеянні з чарапкамі 
ад гаршка («варэйкі») і ў в. Дзербічы Буда-Кашалёўскага 
раёна, калі «кусочкі гаршка-варэйкі лажылі на голавы тым, 
у каго дзяцей німа, і тады яшчэ парасятам у хлеў кідалі, каб 
зда ровыя раслі» (запісана ад Здольнікавай Таццяны Пілі-
паўны, 1927 г.н.). У в. Рычоў Жыткавіцкага раёна кум, раз-
біваючы гаршчок з кашай, прыгаворваў: «Дзе чарапкі б’юц-
ца, там дзеці вядуцца» (запісана ад Рыдзецкай Г.М.).

Адметную семантыку мелі дзеянні з чарапкамі падчас 
выканання абраду разбівання гаршка ў в. Сінічына Буда-
Кашалёўскага раёна, дзе «чарапкі збіралі і потым выкідалі, 
каб хвароб у дзіцёнка не было» (запісана ад Васілеўскай 
Марыі Андрэеўны, 1930 г.н.). У в. Глазаўка Буда-Каша лёў-
скага раёна кашай абавязкова павінны былі пачаставаць 
дзяцей, асабліва дзяўчат, каб «быстра выходзілі замуж» (за-
пісана ад Цыркуновай Марыі Апанасаўны, 1940 г.н.). З ма-
гіяй забеспячэння дабрабыту былі звязаны дзеянні з чарап-
камі падчас абраду разбівання гаршка з кашай у в. Колбаўка 
Веткаўскага раёна, калі «чарапкі паразбіраюць бабы, каб у ха-
тах усё вялося» (запісана ад Кавалёвай Ефрасінні Паўлаўны, 
1930 г.н.). Жыхары в. Гарысты Веткаўскага раёна з хрэсь-
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біннай кашай звязвалі надзеі захаваць здаровыя зубы: «На 
трэці раз кум разбіваў гаршок так, каб каша была цэлай. Яе 
рэзалі і давалі ўсім гасцям. Калі яе елі, то стараліся, каб 
каша папала на ўсе зубы. Казалі, калі кашы на хрэсьбінах 
паесць, то зубы цэлы год балець не будуць» (запісана ад 
Якубовіч Марыі Іванаўны, 1936 г.н.).

Хрэсьбіннае застолле ў розных мясцінах Гомельшчы-
ны, як правіла, заканчвалася старадаўнім звычаем «адвозіць 
бабку-павітуху» або куму. Адзначым факт шырокага рас-
паў сюджання дадзенай з’явы, звязанай асабліва з ушана-
ваннем бабкі-павітухі, на тэрыторыі Гомельшчыны, а такса-
ма багацце яе рэгянальна-лакальнай спецыфікі. У в. Дубро-
ва Акцябрскага раёна, «калі госці добра развесяліліся, на-
жартаваліся, прыпаміналі даўні звычай адвозіць бабу дадо-
му. Бабу садзілі на санкі, на барану зуб’ем угору. Сцялілі ка-
жух. А калі жартаўнікі, маглі і ў карыце зацегці» (запісана 
ад Краўчанка Таццяны Міхайлаўны, 1948 г.н.). Рытуальныя 
дзеянні, звязаныя з адвозам бабкі-павітухі ў магазін, вылу-
чаюцца разнастайнасцю, жартамі і гумарам. 

Адметнай з’явай радзінна-хрэсьбіннай абраднасці 
ў в. Буркі Брагінскага раёна з’яўляўся звычай «вадзіць 
хвост»: «А баба брала тарэлку і карміла ўсіх гасцей кашай, 
а тыя плацілі грошы. Таксама баба гатавала боршч. Пасля 
вадзілі «хвост». Баба, кум і кума ішлі дадому да бабы, а за імі 
ўсе астатнія і працягвалі гулянне» (запісана ад Раманюк 
Марыі Адамаўны, 1930 г.н.). Аналагічная з’ява ў в. Дуброўнае 

Брагінскага раёна мела назву «вазіць на хвост»: «А на другі 
дзень трэба ж бабу на барану пасадзіць да везці да яе дому. 
А як жа: «Ты, баба, баба, глядзі, а на хвост павязем». Бяруць 
барану, перакульваюць тымі зубамі ўніз, а бабу на барану 
садзяць, падсцілаюць ей, штоб мякка було, і вязуць тую 
бабу на баране мужыкі, бабы ідуць іззаду, спяваюць: «Ой, 
ты, баба, баба! // Да не жалей ты нам на хвасту, // Да ўгасці 
ты нас дабрэнна, // Да пабачым, як ты, баба, жывеш, // Якія 
ў хаце песні пяеш».

Прыведзеныя матэрыялы па радзінна-хрэсьбіннай 
абраднасці дазваляюць зрабіць высновы аб багацці вар’іра-
вання семантыкі рытуальных дзеянняў і прадметнай атры-
бутыкі ў розных лакальных традыцыях Гомельшчыны.
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VOCAL GROUPS OF THE GERMAN MINORITY IN POLAND AND THEIR SONGS 
AS A MARKER OF CULTURAL IDENTITY

Klaus Näumann (Köln, Germany)

How is it possible that nowadays in Poland there exists 
a population who define themselves as German, although they all 
had to leave their home around 1945? To answer this question, 
one has to distinguish between two completely different areas. 

1. The first category are regions like Lower Selesia, Lubus-
kie, Pomerania, West Prussia and East Prussia. In these regions 
the expulsion caused that today on a relatively large territory, 
one can only find a very scattered German population. The rea-
sons that these people didn’t have to leave around 1945 are very 
individual. Some of them could stay because they were married 
with a Polish woman or a Polish man, some of them had lost 
their parents during the war so they were not able to go any-
where on their own, some lived in rural areas and nobody really 
paid attention to their presence, or in other words: they have 
been forgotten. Thus this small number of Germans could stay 
after 1945 in these areas, they became Polish citizens, but usu-
ally didn’t talk so much about their identity and what happened 
to them.

2. The second category is Upper Silesia: In Upper Selesia we 
are dealing with a completely different situation, because during a 
long time this area was a border region with Polish, German and 
Bohemian/Moravian influences concerning the culture and the 
language. A long time before the Second World War started, the 
population in Upper Silesia had a mixed or a flexible identity, in 
other words a «floating Ethnicity». This means that a lot of people 
would not define themselves as a citizen of one nation but rather 
as Upper Silesians. They often spoke Polish and German some-
times even Czech, and used a specific dialect: the Silesian idiom or 
«gwara slaska». I will refer to this once more later in detail.

Because of this «floating Ethnicity» it was very difficult for 
the Polish authorities in Upper Silesia after 1945 to determine 
who was German and who was not; who of them had to leave 
and who could stay. The result was, that a lot of these people – 
the so called autochthonous or «tutejszy» – remained in Upper 
Silesia. For this reason nowadays there exits a large number of 
people on a relatively small territory that define themselves as 
German or German-Silesians.

Concerning the musical activities of the German minority 
in Poland during the years from 1945–1990 as a whole, there is 
not so much to talk about. With the exception of a few areas and 
short periods, virtually no musical activities of the German mi-

nority took place, as well as the German language was forbidden 
in the public. Two exceptions of the rule were:

1.  Singing folksongs in a private and secret circle (family or 
friends) during feasts such as Christmas, birthdays or occasion-
ally even weddings.

2. Using music or rather songs as a code or a hidden mes-
sage: Some musicians, belonging to the German minority – told 
me, that before 1990 they played German folksongs during pub-
lic concerts but without the lyrics. So by the reactions of the 
spectators who knew those songs, they could find out who be-
longs to the German minority. This was a very dangerous thing 
to do and some them even got into problems (explain it to the 
Militia). But as far as I know it generally didn’t cause any serious 
consequences.

It is well known that in 1989/90 the political situation 
changed completely, not only but also in Poland. Suddenly, the 
German minority was allowed to organize formally and legally – 
just as it was the case for the Ukrainian, Belarusian and other 
minorities of Poland. German organizations and societies 
«sprung up like mushrooms» in all those regions where a Ger-
man minority still existed. As a part of the German organiza-
tions and societies, musical groups were founded, and many of 
them still exist to the present. One can divide these musical 
groups into 4 different categories:

1. Vocal groups (which I will explain later in detail yet).
2. Folk dance groups for children and teenagers. 
3. Brass bands, which are limited exclusively to the area of 

Upper Silesia.
4. Groups that can not be ascribed to one of the previous 

categories; for example: some pop music bands, a few instru-
mental groups and even bands playing alpine folk music in a 
very hybrid way.

Due to time constraints, I will limit myself now to one aspect, 
namely the vocal groups. Especially here, it is important to draw 
a difference between vocal groups on the one hand, in Upper 
Silesia (with a high density of the German minority) and on the 
other hand vocal groups in the areas of Lower Silesia, Pomera-
nia, West and East Prussia where a very low density of a German 
population exists. Let me start with the latter, and I will call theses 
regions for the sake of simplicity «the other areas» respectively the 
regions which are not (!) Upper Silesia. 
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Vocal groups in «the other areas»
One Characteristic of the vocal groups in the «other areas» 

is that they mainly consist of female members (about 90 %) in a 
higher age (from 60 years upwards). Young people, children or 
men one can find only rarely in this context. 

The number of members in these vocal groups is becoming 
constantly smaller, because of the above mentioned high age 
structure. New members can not be found, since the reference to 
history or fate is completely different for the younger genera-
tions.

These vocal groups mostly perform in the context of the 
German minority in Poland and at festivals in Germany and 
sometimes Austria. 

Of particular interest are the songs of these groups. The lan-
guage of the lyrics is mainly (about 90–95 %) German. The rep-
ertoire contains well known German «folk songs» like «Hoch 
auf dem gelben Wagen», «Wenn alle Brünnlein fließen» and 
similar songs. On the other hand they use a lot of songs that are 
in some way specifically related to the region they live. Above 
this on the basis of field research it was possible to find out an-
other – as I think – very interesting aspect: Most groups created 
one or even more songs by themselves, songs that deal with the 
city they live in or the individual situation of the group. Most of 
these – I will call them – «local hymns» are based on melodies of 
other well-known songs to which they composed new lyrics. 

Because of these facts one can say that music – and espe-
cially the local and regional songs – are used to define the 
groups, to distinguish them from others, but not primarily to 
appeal to others. Many of the informants I was talking to even 
expressed and emphasized: «We sing our German songs, wheth-
er other people like them or not, we do not care about that.»

Thus Music or rather song in this specific context is not an 
integrating element, music as a universal language that every-
body can understand, or should. Instead of music is here rather 
something to exclude, meaning «this is our music, our songs 
that we know from our childhood, which we were not allowed to 
sing for a long period of time, but which are very important to 
define ourselves as a group that doesn’t belong to the majority of 
the Polish population.»

Vocal groups in Upper Silesia
In Upper Silesia there also so-called «German vocal groups» 

exist. However, there are great differences compared to the «oth-
er regions». In Upper Silesia one can find vocal groups with 
members in mixed-age classes, both (male and female) partici-
pants, pure children’s choirs, all-women’s or all-men’s choirs, and 
a great variety concerning the number of members (4–40). 

Also of a great variety are the occasions, in which the 
groups from Upper Silesia participate. This includes festivals of 
the German minority, village festivals (especially in small vil-
lages of Upper Silesia during the summer), but also at shows, 
where a Polish audience predominates. Equally variable are the 
categories under which the groups perform: They sometimes 
represent themselves as a vocal group of the German minority, 
but depending on the occasion also as a Silesian vocal group, or 
just as a group from a certain city without stressing a minority 
background. 

The language of the songs also differs. They are sometimes 
in German, but also in Polish or even in the Polish-Silesian Dia-

lect. Which language or idiom they use, depends from the event 
and the audience. A few additional comments on the Polish-
Silesian Dialect which is also known as «water Polish» or 
«schlonsakisch»: It is Polish dialect, which might differ region-
ally, and usually contains some German and Czech words.

For the vocal groups in Upper Silesia it is not possible to 
name a certain percentage, concerning how much of the reper-
toire is in German, how much is in Polish and how much is in 
the Polish-Silesian dialect. This varies from group to group and 
to a great extent from the particular occasion and the audience. 
In Upper Silesia they also sing folk songs, plus songs with re-
gional and local connotation but not only in German but also in 
Polish or in the Polish-Silesian dialect. I would like to present 
three samples from one and the same group, where the variety of 
different languages used for the lyrics can be seen very clearly. 
The name of the group is sometimes «Trachtenröcke» (eng-
lisch = dress skirts) but sometimes also «Mazelonki» (= the 
Polish-Silesian translation for «Trachtenröcke»). 

The first song is in German, has a local connotation and is 
called «Das schönste Dörflein» (english: «The most beautiful 
little village»). The lyrics deal with the hometown of the group 
which is Poppelau (in the western part of Upper Silesia). For the 
villagers this song functions as a local hymn.

The second song also represents a local hymn and is called 
«Na popielowskim stawie» (On the small lake or pond of Pop-
pelau). This one is not in German but instead of in the Polish-
Silesian dialect. 

The third song is called «Meine Kleine» (english: «My little 
one» or «My girl»). But it is not in German, not in standard Pol-
ish and neither in the Polish-Silesian idiom. Instead of it is bilin-
gual: Polish-German. The lyrics are a joke about the relationship 
between men and women in general. 

Conclusion 
In summary, one can say that vocal groups of the German 

minority in the two categories («the other regions», and Upper 
Silesia) differ to great extent: In the «other regions» a clear trend 
can be noted that the groups use music and songs to define 
themselves as a minority, what can also be seen by the fact that 
nearly all songs are in German. It is not their primary intention 
that everybody loves their songs and their performance. Much 
more important seems to be that they demonstrate, that they are 
a minority and are free to sing those songs they know from their 
childhood but couldn’t sing them officially for a period of about 
40 years. Due to the high age structure, the vocal groups of the 
«other regions» will only exist for a few years more, a fact that 
they are also aware about.

For the vocal groups in Upper Silesia there exists a much 
greater flexibility concerning the language of the songs (Ger-
man, Polish, Polish-Silesian), the performances, the audience 
and the members of the groups (regarding the age structure, the 
quote of women and men, and the total number of members). 
The most special feature in Upper Silesia is that the groups use 
the Polish-Silesian dialect in their songs. It is very likely that be-
cause of this hybridism and flexibility – in addition to the higher 
density of a population groups who describe themselves as Ger-
man –, the vocal groups of the German minority in Upper Sile-
sia will exist over a longer period of time. 

THE INSTITUTE OF EUROPEAN ETHNOMUSICOLOGY AT THE UNIVERSITY OF COLOGNE – ITS HISTORY, 
RESEARCH FIELDS AND PROJECTS

Gisela Probst-Effah (Köln, Germany)

In Germany there exist a few institutes, which are concerned 
in researching German popular music cultures of the past and the 
presence: The central institution is the German Archive of Folk 
Song (Deutsches Volksliedarchiv, DVA) in Freiburg/ Breisgau, a 
city in Baden-Württemberg, which is located in the extreme 
south-west of Germany. It was founded in 1914 by the folklorist 
and philologist John Meier (1864–1953). Since 1953 it is a re-
search institution of the federal state of Baden-Württemberg.

Another institute of region transcending importance is the 
Institut für Musikalische Volkskunde1 at the University of Co-
logne, which since 2010 is called Institut für Europäische Musik-

1 It is not possible to translate the name of the institute, because Musikalische 
Volkskunde means a specific German discipline, which emphasized the contrast to 
ethnomusicology, Vice versa German ethnomusicologists, who for a long period 
focused on non-European areas, did not want to have anything in common with 
their colleagues, who dealt with domestic musical cultures.
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ethnologie (Institute for European Ethnomusicology). This insti-
tute was based on the Niederrheinisches Volksliedarchiv (Folk-
loric Song Archive of the Lower Rhine), which the musicologist, 
composer, music pedagogue and folklorist Ernst Klusen (1909–
1988) founded in 1938 in Viersen, a town in North Rhine-West-
phalia not far from the frontier to the Netherlands. This small 
regional archive developed in close contact with the central Ger-
man Archive of Folk Song in Freiburg / Breisgau and its director 
John Meier. At the beginning its stock consisted of Klusen’s pri-
vate collection of about three hundred folk songs as well as tran-
scriptions of dances and marches from farmer bands of the 
Lower Rhine, which Klusen had collected in this region. It was 
the purpose of the institute not only to collect, but also to study 
and to edit traditional folk music of the Lower Rhine region.

In 1961 Klusen was appointed as a professor for musical 
education to the Pädagogische Hochschule (University of Edu-
cation) in Neuss, a town near Düsseldorf. In 1964 he founded 
there the Institut für Musikalische Volkskunde, which he led till 
1977, one year after his retirement. The basic stock was his ar-
chive in Viersen, which at that time among other things en-
closed about 3000 folk songs, about two hundred tape record-
ings of folk songs, almost five hundred dances and marches and 
some handwritten songbooks from the Lower Rhine; moreover 
collections of music from churches, monasteries and music as-
sociations, a library of approx. 400 volumes and about 200 song 
sheets. Since then the stock has grown enormously: Meanwhile 
the library contains about 30.000 books, and the number of 
sound recordings (CDs, records, tape recorders and cassettes) 
amouts to about 10.000.

The affiliation to a university increased the reputation of the 
institute as well as the chances to realize its scientific aims. The 
connection with a teacher-training institution allowed an inten-
sive cooperation between ethnomusicological studies and peda-
gogy of music, which was reflected in numerous research proj-
ects and publications. In 1971 the first volume of the institute’s 
publication series Musikalische Volkskunde – Materialien und 
Analysen (Musical Folklore – Materials and Analyses) appeared: 
Bevorzugte Liedtypen Zehn- bis Vierzehnjähriger (Preferential 
song types of 10 to 14 year-old teenagers). Another study exam-
ines the [Zur] Situation des Singens in der Bundesrepublik 
Deutschland (The situation of singing in the Federal Republic of 
Germany; 2 volumes, 1974 and 1975).

In 1965 the first number of the institute’s newsletter ad mar-
ginem – Randbemerkungen zur Musikalischen Volkskunde (ad 
marginem – notes on the musical folklore) appeared. This news-
letter, whose 82nd number is published in 2011, is sent to ex-
perts and departments in Germany and abroad once or twice a 
year. The newsletter appears in an edition of 700 copies and is 
sent free of charge.

In 1986 after the closure of the universities of education in 
North Rhine-Westphalia the institute moved to Cologne. There 
it became a part of the faculty of education of the University of 
Cologne, and after further restructuring processes within the 
university it was integrated into the faculty of human sciences.

After Klusens’s retirement in 1977 the heads of the institute 
were: from 1977–1992 Prof. Dr. Günther Noll; from 1992–1999 
Prof. Dr. Wilhelm Schepping.

At the moment the staff of the institute consists of: 
Prof. Dr. Reinhard Schneider, since 1999 director of the in-

stitute
Prof. Dr. Klaus Näumann, assistant professor
Dr. Astrid Reimers, research assistant (part-time job)
Christiane Burmeister, administrative employee (part-time 

job)
3 students (part-time jobs)
This staff is occasionally supported by three volunteers: 

Prof. em. Dr. Günther Noll; Prof. em. Wilhelm Schepping; 
Dr. Gisela Probst-Effah, research assistant (retired 2010).

At the time, when Ernst Klusen began his work, most re-
searchers in Germany had a restrospective perception of folk 
songs and folk music. Many of them were convinced, that the 
«true», «authentic» folk music survived only in the memory of a 
few old villagers. Since the philosopher, theologian, poet and 
writer of Weimar Classicism Johann Gottfried Herder (1744–
1803) began to collect folk music and created the term Volkslied 
(folk song), this was considered as a treasure of the past, which 

was almost lost and which survived only in fragments; as some-
thing, which had nothing in common with the popular music of 
the present time. Herder condemned the popular music of his 
presence as «dirt» and «trash», and for a long period this con-
tempt influenced many of his successors.

In contrast to this pessimistic look on the actual musical 
culture Klusen postulated to broaden the definition of folk mu-
sic to the whole song repertory of the present musical practice – 
independent from the preferences and quality standards of the 
collectors and researchers of such music. This open and gene-
rous definition of the research object at that time and still later 
on was rare among musicologists.

In 1969 Klusen published his monograph Volkslied – Fund 
und Erfindung (Folk song – finding and invention), which put 
the current understanding of folk song into question. He pointed 
out, that since Herder and the romantics a selection of songs was 
idealized and was increasingly influenced by ideology, so that 
folk song had become a symbol of quality. Klusen confronts this 
exclusive understanding with the broad and manifold actually 
existing repertory of popular songs. He postulated to take notice 
of it without nostalgia, prejudice and preconceived ideas. This 
and others of Klusen’s publications transmitted important im-
pulses to reconsider established positions and to revise previous 
convictions relating to the research objects, the methods and the 
terminology. Among colleagues this provoked partly violent re-
actions.

From the beginning it was the task of the archive not only 
to collect and to study folk music, but in addition to make it 
available for the public. It was Klusen’s aim to stimulate the mu-
sical practice. He wanted the traditional songs and instrumental 
pieces not only to survive in archive boxes and printed song col-
lections, but to bring them to sound. Therefore song sheets and 
songbooks were published and distributed among interested 
parties as for example adult education centres, associations and 
ecclesiastical institutions. Klusen had a creative contact with his-
torical findings. In some cases he completed historical frag-
ments: For example if he found only a traditional text without 
any melody, he added to it a suitable melody, which he recon-
structed from different oral and written sources. His aim was to 
reactivate songs and to make them accessible to the singing 
practice.

That is why he used and supported the activity of electronic 
media. As he demonstrated in 1980 in his publication Elek-
tronische Medien und musikalische Laienaktivität (Electronic 
media and the activity of amateur musicians) he did not con-
demn electronic media as a potential enemy and destroyer of 
traditional culture, but he appreciated their potential to inspire 
and to activate people to make music. This distinguished him 
from many of his colleagues at that time.

Furthermore the connection with a teacher-training institu-
tion gave an important impulse to deal with the music practice of 
the present time and to influence it. For this reason there was no 
restriction to traditional regional songs, but an opening to newer, 
more actual manifestations and forms of popular music: such as 
hit songs, entertainment music, folklore, pop music, or jazz.

From the beginning of his research activities Klusen left the 
purely philological-historical approach to the music culture in 
favour of a social-scientific perspective. So the publications of 
the institute focus not only the songs as objects, but above all 
their social relations and political contexts. This special main 
interest led to projects as the political implications of folk music. 
There was for example a focus on the function of songs in the 
national socialist era: the songs of resistance during this period; 
music in the concentration camps; the influence of the racial 
ideology during the Nazi time on the research of folk music.

With the political and social changes of the last decades in 
Germany and worldwide a new main subject moved into the fo-
cus of interest: the multicultural aspects of music. Because of 
migration and globalization processes during the second half of 
the 20th century many borders disappeared. Different musical 
cultures influenced each other, they merged together, and so-
called «regional» or «national» cultures lost their former homo-
geneity.

This was one reason, why on the 1st of October 2010 the 
institute was renamed to Institut für Europäische Musikethnolo-
gie (Institute for European Ethnomusicology).
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On the one hand the renaming should mark a new begin-
ning: It meant a clear rejection of the traditional geographical 
limitation of the research field to German popular / folk music 
and it was an approach to the German ethnomusicology, which 
for a long period ignored the domestic culture and focused 
mainly and almost exclusively on non-European music.

On the other hand, nevertheless, the renaming was not at 
all a break with the tradition of the institute, but a logical result 
of its activities. Klusen had already overcome the barriers of the 
traditional discipline, and his successors expanded the areas of 
research increasingly to supra-regional and European-wide mu-
sical cultures.
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FOLKLÓR A FOLKLORISTIKA NA SLOVENSKU. MINULOSŤ – SÚČASNOSŤ – BUDÚCNOSŤ?

Zuzana Profantová (Bratislava, Slovenská republika)

Svet spoločnosti okolo nás vidíme väčšinou len optikou 
svojich problémov. Tam, kde sa zaujatosť stala skoro pravidlom 
a nezaujatosť skoro nemožná, pomôže len otvorenosť, explicitná 
tematizácia zaujatostí a ich konfrontácia. Teoretické uvažovanie 
o spoločnosti, kultúre a jej javoch predpokladá, že je možné 
identifikovať a zverejniť svoje predsudky a tým ich do istej miery 
ovládnuť. Je to však veľmi optimistický predpoklad, a to nielen 
preto, že predsudky sú ľstivé a rady si nasadzujú masku objek-
tívnosti, ale aj preto, že za každým predsudkom je aj iný predsu-
dok. Politické sympatie a antipatie deformujú pohľad, znemož-
ňujú objektivitu. Tu naozaj platí, že «presvedčenia sú väzenia», 
píše vo svojej najnovšej knihe Útržky o Slovensku, slovenský filo-
zof F. Novosád (2010). Uvádzam túto úvahu z toho dôvodu, že 
na Slovensku existuje po dvadsiatich rokoch «demokracie» a 
zmeny politického režimu, veľmi zvláštna nielen politická, ale 
tiež nezvyčajná kultúrna a najmä spoločensko-morálna situácia. 
Prejavuje sa to vo vzťahu k minulosti, vo vzťahu k dejinám, ku 
tradícii, a tiež ku kultúrnej tradícii národa. Nevyrovnané účty 
Slovákov so svojou históriu a dejinami- písanými aj nenapísaný-
mi, sú neustále diskutovanou témou v akademickej obci, ale 
v širokej verejnosti dejiny Slovenska akosi prestávajú rezonovať, 
a čo sa týka najmä mladej generácie, panuje veľká nevzdelanosť 
a aj nezáujem o dejiny vlastného národa. Lepšie sú na tom snáď 
kultúrne tradície, mám na mysli prejavy tradičnej ľudovej 
kultúry, o ktoré sa záujem v posledných rokoch predsa trochu 
zvýšil ( tesne po politickom prevrate v roku 1989 bola iná situá-
cia, ešte nepriaznivejšia!), vzhľadom na skutočnosť, že sú to isté 
«zaujímavosti», ktoré «obstoja v kritériách mediálneho sveta 
bulvarizovaných informácií»….

Keď hovoríme o folklóre, folklór, ako sa ukazuje , nepred-
stavuje dnes pre všetkých rovnakú hodnotu. Rozhodne nie tú 
hodnotu, ktorá mu bola prisudzovaná v 19. storočí., alebo tiež 
v 20. storočí – (nacionalizmus, socializmus, atd.) . Folklór na 
Slo ven sku vždy slúžil istým politickým cieľom. Nemám na mys-
li, samozrejme prirodzené prostredie existencie folklóru zoči-
voči, ale mám na mysli druhú existenciu folklóru – na scéne, 
v médiách, v literatúre, v tlači, v politickom hnutí. Dnes v ob-
dobí silnej globalizácie, a kultúrnej unifikácie, v čase postmod-
erny – sila národných tradícií začína akosi atrofovať. Folklór 
začína strácať svoj vlastenecký náboj. Na Slovensku sa folklór 
úplne vytratil z médií…ak je aj vysielaný, tak iba na periférnych 
staniciach rozhlasu. V TV tradičný folklór v programovej štruk-
túre nenájdeme. Na Slovensku výchova k vlastenectvu, k úcte 
k národným či ľudovým tradíciám, sa stala zanedbanou, nielen 
v školách, ale aj napr. médiá aj noviny, denná tlač – stratili jednu 
zo svojich primárnych funkcií, a tou vždy bola výchovná aj vzde-
lávacia funkcia.

Taký je vzťah verejnosti k folklóru, ktorý je pozitívne za-
stúpený a transparentný jedine a najmä – vo festivalovom hnutí, 
na folklórnych festivaloch, ktorých na Slovensku nie je málo. Tu 
sa jedná o «folklórnu klasiku», teda mám na mysli tradičný 
folklór na scéne- t.j. v podstate sa jedná o scénický folklorizmus. 
A takýmto spôsobom fungujú aj amatérske, poloprofesionálne 

lokálne a regionálne folklórne skupiny, ktoré v svojom reper-
toáre vychádzajú z domácich folklórnych tradícií. Folklór sa 
stáva predmetom záujmu iba istých vyhranených záujmových 
skupín.

Iná situácia je v akademickej obci, ktorá venuje svoju 
pozornosť folklóru na vedeckej báze.

Dnes, z pohľadu prvého desaťročia 21. storočia, môžeme už 
konštatovať isté štrukturálne premeny nielen v slovenskej vede 
ale aj v našej disciplíne.

Disciplinarita prináleží k tým javom, ktoré sú síce všeobecne 
známe a akceptované, avšak je to jav otvorený, dynamický. 
Väčšie časové úseky zahŕňajú podstatné zmeny disciplinárneho 
vzorca vedy. Historik vedy by mal považovať časové prierezy dis-
ciplín za vývojové formy poznania. Dnes sa disciplíny javia inak 
ako tomu bolo v 19. ale aj v 20. storočí. Disciplínu možno určiť 
iba v jednote kognitívnych a sociologických znakov. Stabilná 
kognitívna orientácia na poznanie určitého predmetu sa zacho-
váva vnútornými sociálnymi vzťahmi vedeckého spoločenstva, 
pričom tieto vzťahy sú viac alebo menej obsiahle zakotvené 
inštitucionálne. Disciplíny sú samoreprodukujúce sa systémy, 
v ktorých sa obnovuje možnosť poznania určitého predmetu re-
produkciou kolektívneho poznávacieho subjektu vo výmene 
generácie vedcov, tým sa uznáva zvlášť vnútorný vzťah výskumu 
a náuky ako konštitutívny princíp disciplíny.

Dnes dochádza ku zmene p a r a d i g m y ! A takýto proces 
sa deje aj s folkloristikou, ako vednou disiciplínou. Dochádza 
ku zmene predmetu bádania , ku zmene vedeckých znalostí, 
dochádza ku zmenám v typových štruktúrach a k tematickej 
rozmanitosti týchto znalostí. Všetko pod diktátom eko-
nomických, politicko-ideologických, technologických , a in-
ých zmien, ktoré zvyčajne prinesú iba málo kreatívnych, zato 
spravidla mnoho deštruktívnych zmien. Zhubný vplyv na roz-
voj disciplíny a vedy vôbec mal obzvlášť monopol určitých ide-
ológií – aj v dejinách folkloristiky (nacionalizmus – vedúci až 
k fašizmu, komunistický diktát marx-leninizmu).

Problematika vedeckých zmien môže byť študovaná aj tak, 
že zistíme hlavné zdroje týchto zmien. Sú to, okrem iného, dva 
odlišné súbory možných zdrojov: a/ intelektuálne zdroje, ktoré 
sú podmienené stavom a vnútornými problémami doteraz 
známeho a dostupného fondu znalostí (folkloristika), b/ problé-
mové zdroje, ktoré môžu byť ovplyvnené externou situáciou 
v aplikačnej sfére, vznikom nových problémov, potrieb alebo 
požiadaviek mimo oblasti vlastnej vedy, disciplíny (folkloristi-
ka) a jej výskumu.

Folkloristiku – ako jednu z vedných disciciplín, by sme 
mali vnímať ako komplex špecifických racionálnych činností, 
v ktorom rozhodujúcu zložku tvoria poznávacie činnosti, čo je 
cieľavedome orientovaný a organizovaný komplex, ako riešennie 
zamerané a vymedzené na zložité a náročné úlohy, ktoré majú 
svoje dielčie súbory a podsúbory úloh. Toto vyžaduje integráciu 
rôznorodých znalostí, to čo nazývame interdisciplinaritou 
a transdisciplinaritou. Tak ako folklór – je dynamickým vyvíja-
júcim sa systémom, tak aj folkloristika, ktorá sa ním vedecky 
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zaoberá, sa vyvíja a mení, a má taktiež dynamický charakter. Čo 
najviac ovplyvnilo podstatu toho, čo stále nazývame folklórom, 
postfolklórom, fakeloróm, a aj samotnej disciplíny od deväť de-
siatych rokov 20. storočia, sú 3 hlavné momenty:

1/ globalizácia, globálne procesy, ktoré vytvárajú krízu 
celej ľudskej civilizácie,

2/ postmoderna, ktorá už dávno prestala byť úzko intelek-
tuálnou módou, a vystupuje ako základná forma živelného sve-
tonázoru veľkej časti edukovanej populácie, 

3/ jedným z určjúcich faktorov tranasformácie kultúrno-
civilizačných parametrov súčasného sveta a samotnej psychiky 
súčasného človeka je vizualizácia, kultúrny obraz, film, TV, 
DVD, atď., medializácia komunikácie a strata záujmu o písané 
slovo, 

4) nedostatok ideovosti, mentálna mapa Slovákov.
Tak sa v predmete folkloristiky dostávajú s novými komu-

ni kačnými možnosťami aj nové formy folklóru, vznikajú a for-
mujú sa nové žánre, diapazón problémov a pole diskusných 
otázok sa rozširuje.

Folkloristika na Slovensku od roku 1989 realizovala svoj 
výskumný program vo viacerých líniách paralelne: a) dejiny 
folkloristiky, b) výskum žánrov-tradičné aj nové žánre /archívy, 
pramene, katalógy, monografie, ad./ , c) teoretické a meto do lo-
gické problémy a vybrané aktuálne problémy súčasnosti (folk-
lorizmus, etnoidentifikácia, stereotypy, kolektívna pamäť, ko-
munikácia, orálna história, aď.), d) slavistická folkloristika.

Jedno je však isté, že napriek reliktnému charakteru, ktorý 
je folklóru pripisovaný, je pre mnohých folklór pretrvávajúcou h 
o d n o t o u, toto som napísala v roku 2000 (Profantová 2000:30), 
ale je tomu tak aj v roku 2011? Obávam sa, že situácia sa za up-
lynulých desať rokov zhoršila, a to práve preto, že folklór bol 
vytisnutý z médií, a aj z výchovy v škole!!! A to všetko je dôsledok 
zmeneného vzťahu k tradícii a tradičným hodnotám. Verejnosť 
znecitlivela. F. Novosád (2010) píše o úlohe duchovnej kon-
solidácie spoločnosti, čo je možno dôležitejší problém ako prob-
lém fungovania ekonomického alebo politického systému. 
Nachádzame sa v situácii ideovej amorfnosti, neurčitosti. Pokiaľ 
tu nejaké idey sú, tak obyčajne sú reprezentované s emóciami. 
A práve s emóciami Slováci nevedia dobre «gazdovať»… Emo-
cionálna nevyrovnanosť voči vlastnej histórii, voči tradícii, voči 
kultúrnemu dedičstvu, voči národnemu panteónu osobností, 
voči všetkému , čo si iné národy vážia , a v čom nachádzajú svo-
ju národnú identitu. Všetko je to spôsobené tisícročnou poro-
bou a životom v područí iných národov, nesamostatnosťou a ne-
exi stenciou vlastného národného suverénneho štátu. Je to prejav 
nedostatočne vyzretej a konštituovanej národnej identity, sú to 
znaky mentálnej mapy Slovákov. Samostatná Slovenská repub-
lika vznikla až v roku 1993. Toto všetko súvisí aj so vzťahom ku 
folklóru a s jeho akceptáciou dnes, . Za posledné roky sa jedno-
ducho «vyparila» s diskurzu súčasnej kultúry kategórie (idea) 
ľu do vosti a ľudovej kultúry, s celým arzenálom romantických 
významov a svojou figurálnou poetikou, dokonca by som 
povedala , že nabrala istú «pachuť» nevítanosti v tomto kozmo-
politnom a rýchlymi komunikačnými a inými technológiami 
presýtenom svete. 

To, čo sme v minulých storočiach považovali za folklór, 
a obstálo pod kritériami: ústnosť- kolektívnosť – tradičnosť – 
estetičnosť – synkretickosť – variantnosť, a ďalšie, dnes už splňa 
aj iné kritéria, resp. nespĺňa tie pôvodné. Dochádza ku kreolizá-
cii folklóru, hranice definície sa stali difúznymi, a jednoducho, 
ako som už vyššie povedala, folklór, teda, to čo sme pod týmto 
pojmom chápali a chápeme dnes , nadobudlo dynamicky sa 
vyvíjajúci procesuálny charakter. Samotný pojem nadobudol 
v širokej verejnosti negatívne konotácie!!! A túto skutočnoť mu-
sia akceptovať a reflektovať aj akademický folkloristi. 

Keď uvažujeme všeobecne o genéze disciplíny, ako takej, 
môžeme rozlišovať tri zásadné periódy existencie:

1. prehistória a ranná história disciplíny, 2. fáza kreovania 
a vlastný vznik disciplíny, 3. fáza konsolidácie. Avšak, ako máme 
možnosť sledovať na niektorých súčasných disciplínach, je tu 
možná aj ďalšia, príp. potenciálna etapa, napr. transformácia 
disciplíny do inej alebo naopak, jej štiepenie sa na užšie subdis-
ciplíny. A nevylučujem ani možný zánik disicplíny ako takej. 
Toto všetko je závislé od spoločenskej potreby, materiálnej 
a inštitucionálnej podmienenosti vedeckej činnosti, t.j. od udržo-
vania inštitucionálneho vybavenia disciplíny. A pochopiteľne, 

zásadnú a najdôležitejšiu úlohu zohráva iniciačná a integračná 
aktivita samotného vedca!

Jedno je však isté. Ak folkloristi a folkloristika nepresvedčia 
širokú verejnosť o svojej spoločenskej angažovanosti a zaanga-
žovanosti aj v súčasných spoločenských problémoch, o zmyslu-
plnosti svojej práce, o opodstatnenosti a význame svojho pred-
metu bádania, nemá veľké šance na prežitie pod názvom folklo-
ristika. 

Či sa nám podarí nájsť inú, sebe vlastnú formu existencie 
folklóru – ako takého, aj s jeho klasickými aj novými podobami, 
formami, metamorfózami a výstižným pomenovaním, a aj sebe 
vlastnú disciplínu – nezávislú od iných, či už fungujúcu pod 
menom folkloristika alebo s iným pomenovaním, tak to ukáže 
len čas!
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ПРЫПЕЎКІ ЯК АБ’ЕКТ ФАЛЬКЛОРУ СПЕЦЫФІЧНАГА САЦЫЯЛЬНАГА ДЗЕЯННЯ. ГАРМОНІК І ГАРМАНІСТ

Галіна Пятроўская (Мінск, Беларусь)

Аналізуючы сучасны стан фальклорных жанраў, мож-
на без перабольшвання сцвярджаць, што за апошнія дзеся-
цігоддзі ні адзін з іх не можа канкурыраваць з прыпеўкамі 
па ўзроўню папулярнасці і распаўсюджанасці. Паўсямесная 
распаўсюджанасць на тэрыторыі рэспублікі прыпевак ста-
ла бясспрэчным фактам і пацвярджаецца шматлікімі за пі-
самі абсалютна ва ўсіх рэгіёнах. Сапраўды, фальклорныя 
жанры (формы) існуюць і ўзнаўляюцца да той пары, пакуль 
яны актуальныя, а актуальнасць вызначаецца цеснай су-
вяззю з існаваннем пэўных сацыяльных умоў, пэўных са-
цыяльных інстытутаў (улады, веравызнання, уласнасці, 
сям’і і шлюбу і інш.). Прыпеўкі не сталі б фальклорным 
фактам, каб не былі прынятыя супольнасцю (народам), 
якая іх засвойвае і дае штуршок для далейшага развіцця. 
Народ ніколі не падтрымлівае развіццё і засваенне таго, 
што пярэчыць яго прынцыпам і маралі і ўвогуле існаванню.

Адна з сацыяльных функцый прыпевак – стварэнне 
і падтрыманне пэўнай рэпутацыі, асабістай ці іншых. Вось 
чаму так цікава як спяваць, так і слухаць прыпеўкі «на 
людзях», − патрэбна публіка. Гэтай публікай часам бывае 
ўся вёска і нават болей, калі спевы адбываюцца ў клубах, на 
сцэнічных пляцоўках, фальклорных фестывалях. Пры пеў-
ка – не лірычная песня, яе не спяваюць сам-насам, ёй па-
трэбны слухачы. 

Прыпеўка дазваляе выканаўцам змясціць інфармацыю, 
выказванне ў вельмі сціслай форме і перадаць яе грамадству, 
нібы дзелячыся з усімі сваёй адказнасцю за змест выка-
занага. Надзвычай цікавы факт, што публічнасць прыпевак 
дазваляе выканаўцам, пра што б яны ні спявалі і хто б ні 
быў іх адрасатам: ці то асабістыя адносіны, ці сябры, ці во-
ра гі, ці суседзі, − адрасаваць гэты прыпевачны каму ні ка-
тыўны акт значна большай колькасці асоб, чым, напрыклад, 
толькі саперніцы ці міламу, мілай і г. д. Слухаюць усе, а не 
толькі «героі» і зацікаўленыя. 

Прыпеўка – гэта форма публічнага апавяшчэння пра 
нешта актуальнае на дадзены момант у пэўным асяроддзі 
з мэтай, каб інфармацыя стала вядомая ўсім. Часам у пры-
пеўках выканаўцы публічна выказваюць тое, што звычайна 
ў паўсядзённым жыцці не прынята выстаўляць напаказ 
(патаемнае каханне, здрады, асабістае жыццё, жаданні, дум-
кі і інш.). Прыпеўка з’яўляецца каналам, пры дапамозе яко-
га можа быць перададзена паведамленне, якое нельга пе-
радаць ніякімі іншымі спосабамі. Наяўнасць сведак ва ўсіх 
выпадках абавязковая, публічнасць з’яўляецца ўмовай эфек-
тыўнасці прыпеўкі. Сама спецыфіка прыпеўкі, яе лака ніч-
насць, асабліва найвышэйшы ўзровень абагульнення − гэта 
формула, код, якія вядомыя грамадству (вясковай суполь-
насці). Ніяк нельга пагадзіцца з тым, што прыпеўкі – 
прымітыўная форма народнай творчасці. Гэта вельмі вялі-
кае майстэрства так коратка сказаць пра цэлае жыццё, 

выявіць жыццёвы вопыт, зрабіць пэўныя прагнозы, ацаніць 
з’явы і здарэнні ў гістарычным ракурсе і сіюмінутна.

Асаблівая роля ў выкананні прыпевак адводзіцца му-
зы кам, у прыватнасці гарманісту. Добры гарманіст – неаб-
ходная фігура і вызначальная «ўмова» выканання прыпевак. 
Ён «кіруе» выканаўцамі, дае ім магчымасць праявіць сябе. 
Нездарма ж так многа ўвагі ў прыпеўках удзяляецца му-
зыкам – гарманісту, а даўней і скрыпачу, дудару. Увогуле для 
прыпевак музычнае суправаджэнне абавязковае, таму што 
надае патрэбны рытм, арганізуе славесны тэкст. Беларускіх 
прыпевак пра музыкаў безліч, запісаных як даўней, так 
і ў апошні час: «Іграй, іграй, іграчу, а я табе заплачу. А я хат-
ку прадам, табе грошы аддам»; «Во цяпер мне пагуляць, 
пакуль грае скрыпка: ручкі, ножкі не баляць, сярэдзінка гібка».

Прычым, як спевакі, так і музыкі пры выкананні 
прыпевак не застаюцца проста пасіўнымі выканаўцамі. Гар-
маніст на кожную прыпеўку можа таксама «даць новае ка-
лена», новую імправізацыю, таму ўменне вар’іраваць, ім-
пра візаваць, імгненна вынаходзіць «новае» інстру мен-
тальнае суправаджэнне да прыпевак вельмі цэніцца і заслу-
гоўвае сур’ёзнага вывучэння. 

Асноўная маса прыпевак мае выразны рэчытатыўны 
склад як у мелодыі, так і ў слове, што звязана, хутчэй за ўсё, 
з тым, што такі найпрасцейшы меладычны склад спрыяў 
хуткаму, зручнаму засваенню прыпевак, − яны лёгка запа-
міналіся і былі нескладанымі ў выкананні. Вывучаць і ана-
лізаваць прыпеўкі патрэбна толькі ў сувязі з іх музычным 
суправаджэннем. Яны непадзельныя.

Музычнае суправаджэнне прыпевак паказвае, наколькі 
адрозніваецца прыпеўка ў яе сучасным выглядзе ад песні. 
Прыпеўка – гэта не проста эвалюцыя песні; прыпеўка – 
з’ява новай якасці, якая ўзнікла не шляхам эвалюцыі, а скач-
ком – грамадскія зрухі, эпахальныя пераломы вы клі калі 
і выклікаюць да жыцця новыя вобразы і паняцці, а яны па-
трабуюць і іншых сродкаў мастацкай выразнасці. 

Пра важную ролю гармоніка (і гарманістаў) у стварэнні 
прыпевак сведчыць тое, што да цяперашняга часу запіс-
ваецца мноства такіх твораў (тут прыводзяцца прыклады 
з запісаў студэнтаў Дзяржаўнага педуніверсітэта імя М. Тан-
ка, зробленых у апошнія гады, якія адабраны з Фальк лор-
нага архіва педуніверсітэта). 

У прыпеўках нават часам называецца, на якім гар-
моніку іграе гарманіст: тальянка, вяцкі, аднарадны, венскі 
(двухрадны або трохрадны), хромка двухрадная і інш.: «Як 
вазьму гармонь-тальянку і пайду іграючы, ці не ўбачу сваю 
мілку, па садзе гуляючы»; «Йграй, гармошка, йграй, гар мош-
ка, йграй, гармошка венская».

Гармонік і гарманіст – цэнтр, вакол якога арганізуецца 
гулянне і выкананне прыпевак: «Як гармонік заіграе, зна чыць, 
нада выхадзіць. І самой павесяліцца, і людзей павесяліць». 
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Нават па запісах апошніх гадоў можна вызначыць 
пэўны цыкл прыпевак «гармонік − гарманіст – і ўсё, што 
з імі звязана»: майстэрства гарманіста; пашана да яго; зла-
джаная ігра і спяванне падпявалак; закаханасць дзяўчат 
у гарманіста за яго ігру; лепшы кавалер – гарманіст; жа дан-
не дзяўчыны выйсці замуж за гарманіста; падзяка гарма-
ністу за ігру; кпіны з дрэннага гарманіста і інш.

Да гарманіста заўсёды звяртаюцца з павагай, назы-
ваюць «розачкай», «васільком», нават на «Вы», падкрэс-
ліваючы гэтым яго майстэрства, уменне добра іграць: «Гар-
маніст, гарманіст, хораша іграеце. А чаму ж Вы, гарма ніст, 
з намі не гуляеце?»

Так, майстэрства вельмі цэніцца, бо «не сама гармонь 
іграе, яе трэба шавяліць»; «не сама гармошка грае, яе нада 
тармасіць»; «не сама гармонь іграе, пальчыкі вучоныя»; 
«залатыя ручкі, ножкі, хто іграіць на гармошкі. Музыканты 
хваляцца і дзяўчатам нравяцца» і да т. п.

Амаль што да апошняга часу значэнне гармоніка ў мас-
тацкай культуры вёскі і яе творчыя магчымасці не ўліч-
валіся і недаацэньваліся, а вясковыя гарманісты лічыліся 
проста выканаўцамі, ды і то вельмі недасканалымі. Аднак 
гэта абсалютна не так. Кожны майстра-выканавец можа 
стварыць і стварае нейкія свае разнастайнейшыя віртуоз-
ныя варыяцыі, імправізацыі, не падобныя на іншыя. Можа 
існаваць і нейкая агульная мастацкая традыцыя выканання 
ў пэўнай мясцовасці. 

Гарманісту самае пачэснае месца, куды б ён ні 
прыйшоў: «пасадзілі музыканта пад самыя абраза»; 
«пасаджу я гар маніста высока пад абраза». Таму гарманіст 
і адпявае дзяўчатам (запісана ад гарманіста): «А за песні, 
за прыпеўкі палюбілі мяне дзеўкі. За харошы галасок 
падарылі паясок».

Гарманіст павінен не толькі сам добра іграць, але яшчэ 
і ўмець папасці ў лад са спевакамі, умець удала акампанаваць, 
каб была «харошая парачка»: «А мой мілы гарманіст, а я пад-
пявалачка, усе людзі гаварылі – вясёлая парачка».

Вельмі многа прыпевак запісана пра закаханасць у гар-
маніста, жаданне дзяўчат, каб гарманіст быў іх кава ле рам, 
жаданне выйсці замуж за яго. Гэта зразумела. Гарманіст – 
асаблівая фігура на вёсцы. Абсалютна ўсе любоўныя калізіі 
можна прасачыць у гэтых прыпеўках. 

Перш за ўсё даецца ўстаноўка, што гарманіста любіць 
не проста: трэба быць прыгожай, акуратнай, дагледжанай, 
таму што дзяўчына гарманіста заўсёды на віду, у яе шмат 
саперніц, якія могуць «адбіць» каханага: «Гарманіста палю-
біла, − нада чысценька хадзіць»; «Ручачкі памытыя, валаскі 
завітыя».

Дзяўчына кахае гарманіста, ён не ведае пра гэта; яна 
хоча пазнаёміцца з ім: «Сэрца маё томіцца, так хоча па-
знаёміцца». 

Дзяўчына вышывае хустачку і хоча падараваць гар-
маністу ў знак кахання (вышытая хустачка ў падарунак – 
сімвал прызнання ў каханні ўвогуле ў любоўнай лірыцы): 
«Для каго хусцінкі нету, для цябе бацістава». 

Дзяўчына глядзіць у вочы хлопца-музыканта, пры-
знаю чыся яму ў каханні: «Глядзі прама на мяне, − я ўлюбілася 
ў цябе».

У мностве варыянтаў па ўсёй рэспубліцы запісана пры-
певак пра гарманіста (музыканта), з-за якога дзяўчаты 
ночкі недасыпаюць, застаюцца ў дзеўках, не могуць выйсці 
замуж, таму што не «хапае капіталу» ў бацькоў для такога 

важнага жаніха: «Праз цябе, гарманіст, недаспала ночкі»; 
«З-за цябе я, музыканцік, чатырох пакінула». 

Цэлая серыя прыпевак пра заляцанні дзяўчыны да 
гарманіста аб’ядноўваецца строфамі «гарманіста (музы-
канта) палюбіла, гарманіста цешыла: на яго роднае плячо 
сама гармонік вешала». 

Дзяўчаты ўпрыгожваюць гармонікі кветкамі (бэзам, 
ружамі, рамонкамі), вышытымі баціставымі хустачкамі, 
каб прыцягнуць да сябе ўвагу музыканта, прычараваць яго: 
«Палюбіла гарманіста, я яго прываражу, а я яму на гармонік 
дзве рамашкі палажу»; «Я на гэтую гармошку палажу белы 
баціст».

Калі ж дзяўчына дабіваецца свайго і гарманіст ста но-
віцца яе кавалерам, то яна стараецца ўсім астатнім дзяў-
чатам паказаць, што ён «заняты»: «Не абіжайцеся, дзяў-
чаткі, я ўхажорачка яго».

Дзяўчына абараняе сваю «ўласнасць» – гарманіста: 
«Дзевачкі, гармошка ваша, гарманіст, канешне, мой. Ады-
грае вечарынку, павядзе мяне дамой».

Часам нават стараецца разбіць сям’ю музыканта: «Кі-
дай жану законную, бяры мяне, знакомую».

Аднак не заўсёды каханне гарманіста даўгавечнае, у яго 
многа дзяўчат, і ён доўга не сумуе ў адрозненне ад пакінутай 
дзяўчыны: «А няўжэлі гэта будзе? А няўжэлі збудзецца? 
А няўжэлі музыкант на мяне забудзецца?»

І як настаўленне дзяўчатам гучыць прыпеўка: «Не лю-
бітэ, дзеўкі, Колю, Коля разволочэны».

Але бывае, што справа даходзіць і да вяселля, да за-
мужжа. Не ўсе бацькі ў захапленні ад перспектывы мець 
зяця-гарманіста, таму што разумеюць, які з яго будзе работ-
нік: «Не ругай мяне, мамаша, развясёлы будзе зяць».

Невялікую колькасць складаюць прыпеўкі пра гарма-
ніста, які сам закаханы ў дзяўчыну: «Я цыганачку плясала, 
апусціўшы вочы ўніз. Мне падружкі падказалі: цябе любіць 
гарманіст».

Вылучаецца невялікая колькасць прыпевак пра няў-
мелых, дрэнных гарманістаў, іх высмейваюць: «Абарваць бы 
яму рукі, а гармошку – пад парог»; «А такі ты гарманіст, 
дык сядзі на печы».

Можна вызначыць групу жартоўных і фрывольных 
(куртуазных) прыпевак пра гарманіста. Няма бездакорнага 
героя, агульны любімец-гарманіст таксама высмейваецца 
часам: «Сам прыгожы, чарнабровы, − натура шалёная»; 
«Мой мілёнак гарманіст, пяе і танцуе. Як пра грошы запы-
тала, нібыта й не чуе».

І, нарэшце, заключаюць цыкл прыпевак пра музыкаў, 
гарманіста і гармонік прыпеўкі-падзякі. У іх выказваюцца 
павага і шанаванне да яго, разуменне, што ігра музыкі не 
толькі забава, але і цяжкая справа: «Трэба і сумленне мець, 
і гарманіста пажалець»: «Усем рабятам па «спасіба», гар-
маністу – сорак сем» (раз. − Г. П.).

Адзначаныя прыпеўкі раскрываюць асобу музыкі, яго 
асаблівую камунікатыўную ролю ў традыцыйнай культуры. 
Менавіта ён выступае ў ролі, надзеленай высокім статусам, 
як бы даверанай асобы ад усіх спявачак (радзей мужчын-
спевакоў пры выкананні мужчынскіх прыпевак), таму што 
сваім граннем дапамагае, можна сказаць, нават дае магчы-
масць ім лягчэй выказацца пра тое, пра што проста так 
яны, можа быць, ніколі не рашыліся б гаварыць (каханне, 
здрада, рэўнасць і да т. п.). Прыпеўка без музыкі была б не-
магчымай, яна б не развівалася і не існавала.

УВАСАБЛЕННЕ КАЛЯНДАРНА-МУЗЫЧНАГА ФАЛЬКЛОРУ Ў ІГРЫШЧАХ

Аляксандр Смолік (Мінск, Беларусь)

Народная культура, па меркаванню сучасных бела-
рускіх культуролагаў, уключае ў свой змест культурныя 
пласты розных эпох ад глыбокай старажытнасці да сённяш-
няга дня. Яна вызначае і нарміруе ўсе аспекты жыцця дзей-
насці этнаса: звычаі, абрады, уклад жыцця, формы гаспа-
дарчай дзейнасці і інш. Традыцыйная народная культура 
аказала значны ўплыў і на фарміраванне фальклору як 
знакава-сімвалічнага выражэння традыцыі. Розныя віды 

і формы фальклору былі ўплецены ў тканіну народнай 
культуры, актыўна выкарыстоўваліся ў сацыякультурнай 
практыцы беларусаў, у тым ліку ў шматлікіх святах.

Шырока распаўсюджаным народным святкаваннем бе-
ла русаў у мінулых стагоддзях было ігрышча, якое зара-
дзілася яшчэ ў дахрысціянскі перыяд і працягвае бытаваць 
у адаптаваных да сучаных умоў формах. Яно з танцавальна-
гульнявымі і тэатралізаванымі паказамі прымяркоўвалася 
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да найважнейшых перыядаў у гадавым кругавароце дзён, 
звязаных з сонцастаяннем і раўнадзенствам. Менавіта пагэ-
таму ігрышчы ладзіліся часцей за ўсё зімой, вясной і летам 
(Каляды, Купалле, Маслянка, Радаўніца, сёмушна-русалныя і 
інш.). Пазней пад ігрышчам разумелі ўраджайныя святка-
ванні, вясковыя вечарыны шлюбна-эратычнага зместу, на 
якіх дэманстравыаліся пераапрананні, парадзі раваныя пака-
зы вяселля, шлюбна-забаўляльныя і гульнявыя тэатралізацыі. 
Ігрышчы суправаджаліся народнымі песнямі, танцамі, 
інструментальнай музыкай, якія належалі да старажытнага 
пласта беларускага каляндарна-музычнага фальклору. Асаб-
ліва насычаны песенным, тэатральным і харэаграфічным 
фальклорам былі калядныя і купальскія ігрышчы. 

Найбольш часта ў ігрышчах выкарыстоўвалася такая 
традыцыйная абрадава-гульнявая дзея, як «Жаніцьба Ця-
рэш кі» [2, с. 254]. Тэатралізацыя абрада «Жаніцьба Цярэш-
кі» разыгрвалася ў перыяд зімовага сонцавароту і супадала 
з пераломнымі момантамі прыроднага і жыццёвага цыклу. 
Дзея абапіралася на карнавальную лексіку з уласцівай ёй 
логікай адваротнасці. Тэатралізацыя шлюбу суправаджа-
лася жартоўнымі спаборніцтвамі хлопцаў і дзячат, дзе вы-
разна ўвасоблена апазіцыя «мужчынскае – жаночае». Дзея 
ўключала шэраг гульнявых этапаў, найбольш важнымі 
з якіх былі «перакручванне», «пералоўліванне», «застолле». 
Усе этапы гульні функцыянальна і тэматычна звязваліся і 
афармляліся «цярэшкаўскімі» песнямі і танцамі. На апош-
нім «застольным» этапе «цярэшкаўскія» песні перапляталіся 
з рознымі каляндарна-абрадавымі песнямі. Змест гульня-
вых песен раскрываўся праз адзінства трох кампанентаў: 
выразных сродкаў, музыкі і гульнявога дзеяння. Рухі спева-
коў таксама звязаны з сюжэтам і уяўляюць сабой разыг-
рванне сітуацый, пра якія апавядаюць словы песні. Цярэш-
каўскім песням уласцівы зычлівы гумар, крытычнае супа-
стаўленне з’яў, прадметаў, характарыстыка персанажаў гуль-
ні праз абыгрванне працоўна-бытавых сітуацый і арты-
стычнае выяўленне чалавечай натуры.

На апошнім «застольным» этапе «цярэшкаўскія» песні 
перапляталіся з рознымі пазаабрадавымі песнямі і танцамі, 
якія нен дапасаваны да абрадаў каляндарнага і сямейна-ро-
давага цыклаў. Аналіз … сведчыць, што часта выконваліся 
песні, у якіх былі ўвасоблены асноўныя сферы жыцця-
дзейнасці чалавека, маральны і псіхалагічны вопыт белару-
скага этнаса. Гумарыстыка такіх народных песен, як «Пера-
пёлачка», «Падушачка», «А мы проса сеялі», «У нядзельку 
па абедзе», «Як паехаў сын Даніла» і іншых вершаў-песен 
адметная сваёй дасціпнасцю, малюнкавасцю вобразаў, а ча-
сам і змяшчэннем паняццяў.

Традыцыйнай на ігрышчы была карагод-гульня «Яш-
чур». З хлопцаў выбіраўся «яшчур», які ставіўся ў цэнтар 
прасторы, дзе адбывалася ігрышча. Па правілах гульні 
дзяўчаты аддавалі «яшчуру» вянкі, хусткі, пярсцёнкі ці ін-
шыя рэчы. Дзея суправаджалася адпаведнай песняй: «Ся-
дзі, сядзі яшчур / У гайку зялёным, / У арэхавым кусце / На 
залатым крэсле». Пасля кожная дзяўчына ўпрашвала «яш-
чура» вярнуць ёй яе рэч. Усе астатнія спявалі песню, якая 
функцыянальна была звязана з гэтым этапам гульні: «Пане 
яшчур, / адай мой вяночак! / Мой вяночак залаты, / Загубіла 
з галавы. / Будзе мяне мамка біць, / Ды некаму бараніць» [ ]. 
Хлопец вяртаў рэч, калі дзяўчына цалавала яго або выкон-
вала якое-небудзь іншае пажаданне «яшчура». Кампазіцыя, 
рытміка і памер песні адпавядаў гульнявой функ цыя наль-
насці.

Вядомы беларускі фалькларыст A. Рыпінскі адзначаў, 
што на ігрышчах ладзілася таксама тэатралізаваная кам па-
зіцыя «Ваджэнне казы». Распаўсюджанай карнавальнай 
гульнёй беларускай моладзі яе называлі І. Эрэміч, А. Дам ба-
вецкі. Падабенства «Казы» з маскараднымі паказамі адзна-
чаў і П. Бяссонаў. У названай тэатралізаванай гульні спа лу-
чаліся песня, танец і дыялог. У гульні звычайна ўдзельнічалі 
10–15 чалавек. Галоўным персанажам, безумоўна, была 
«каза», ролю якой выконваў невысокі хлопец, здатны да 
танцаў і іправізацыі. Яго апраналі ў вывернуты кажух, на 
галаву адзявалі маску. Ролю «дзеда», які вадзіў «казу», 
выконваў высокі хлопец з развітым пачуццём гумару. Ён 
павінен быў муштраваць казу, падганяць кіям. «Каза» вы-
конвала абрадавы танец: тупала, падскоквала, біла «дзеда» 

капытамі, бадала рагамі, клалася на падлогу, прыкідвалася 
памерлай. Дзея суправаджалася народнай песняйя, якую 
выконвалі песельнікі. Песня праслаўля станоўчыя якасці 
«казы»: «Дзе каза ходзіць, там жыта родзіць, / Дзе каза хва-
стом, там жыта кустом, / Дзе «каза» нагой, там жыта капой, 
/ Дзе «каза» рогам, там жыта стогам, / Дзе каза не бывае, там 
жыта палягае» [2, с. 599]. Удзельнікі маскараднага паказу 
спрабавалі ажывіць «казу», але беспаспяхова. Толькі пасля 
шчодрых падарункаў ад гаспадара «каза» ажывала. Пе сель-
нікі за гэта праслаўлялі яго. Выконвалі віншавальную пес-
ню з пажаданнем гаспадару добрага ўраджаю. 

Акрамя гуртавых тэатральных паказаў на ігрышчах 
выконваліся народня танцы розных гісторыка-стылявых 
форм. Пашыранымі ў Беларусі былі парна-гуртавыя, пар-
ныя і солныя формы. Яны былі разнастайныя па кампазіцыі, 
мелілі ўстойлівую і імправізацыйную структуру (ад адна-
ма тыўных да шматкаленных). Адметнасць шматкаленных 
танцаў выразна паказаў Я. Колас ў апавяданні «Ігрышча». 
Паэт вельмі вобразна апісаў выкананне народнага танца 
«Каваля» двумя мужчынамі: То адзін, то другі / Плечуком 
ускіне, / Рукі іх – лук тугі, / І пастава іх нагі / У належным 
чыне» [3, c. 101]. Колас называе шэраг іншых танцаў, якія 
моладзь выконвала падчас ігрышчаў: «Тут і вальсы, тут 
і полькі, / Гоман, жарты, смех і гук» [3, c. 100]. К. Тышкевіч 
у сваёй працы «Вілія і яе берагі» зафіксаваў яшчэ адзін на-
родны танец «Мяцеліца», якія выконваўся ў ХIХ ст. на 
Вілейшчыне ў час ігрышчаў: «Скрыпкі пранізліва запішчалі 
вясёлую мяцеліцу, і нейкі малады хлопец з натоўпу схапіў 
маладую і прыгожую дзяўчыну і пачаў хутка круціць, за ім 
пайшоў другі, трэцці, з-за недахопу хлопцаў дзяўчаты 
пайшлі танцаваць парамі. Усе панесліся ў танец, са смехам 
і крыкам, як звычайна ў танцы і бывае, весела па карчме 
круціліся да змору і знямогі» [6, с. 415].

Я. Колас і К. Тышкевіч зафіксавалі той факт, што вы-
кананне песен і танцаў на ігрышчах адбывалася пад акам-
панімент музычных інструментальных ансамблеў, у склад 
якіх уваходзіла некалькі народных музычных інструментаў. 
Я. Колас у сваім апавяданні апісаў ансамбль з трох відаў на-
родных інструментаў: «Скрыпка ж голасна звініць, / Ну, 
дзівота, як жывая, / От, здаецца, гаманіць…» [c. 98]. «І ба-
сэтля безупынку / Ўсё раве і ўсё раве…» [3, c. 98]. «Рэпіць 
дудка, не даецца, / Адатне ды зноў пачне» [3, c. 99]. Архіўныя 
дакументы сведчаць, што ў карчме мястэчка Краснае (Ма-
ла дзечненскі раён) у ХVIII ст. часта ігралі музыкі-віртуозы 
Васіль Карчміт і Паўлюк Ламінскі, якія пазней былі нават 
за прошаны ў славутую капэлу Антонія Тызенгаўза, у Гарод-
ню, дзе давалі сольныя канцэрты на скрыпцы, басэтлі, кла-
весіне [5, c. 47]. Незвычайны талент вясковага музыкі сама-
родка раскрыў Колас у паэме «Сымон-музыка». Навед валь-
нікі карчмы «выхвалялі яго ўсяк: / Чый ён, жэўжык? Ось 
музыка! / Ось, псякроў яго, мастак! –» [4, с. 372].

Надзвычай вялікая ўвага надавалася падчас ігрышча 
выбару прасторы, у якой яно адбываласяся. Месцам пра-
вядзення яго маглі служыць хата, луг, двор, лес і інш. Аналіз 
навуковай і мастацкай літаратуры дае падставу сцвяр-
джаць, што ігрышчы часцей за ўсё ладзіліся ў корчмах, якіх 
у Беларусі ў мінулых стагоддзях было шмат. Так, толькі 
ў мястэчку Лебедзева (цяпер Маладзечненскі раён) у ХVII ст. 
на 149 двароў прыходзілася 48 корчмаў і заезных дамоў. У ся-
рэдзіне ХIХ ст. у г. Вілейцы на 2719 жыхароў прыходзілася 
10 корчмаў і 1 вінны склеп [5, с.48]. У пачатку ХХ ст. 25 
корчмаў налічвалася ў Полацку[1, c. 24]. Я. Колас у паэме 
«Сымон-музыка», апавяданні «Ігрышча» адзначаў, што ў карч-
ме моладзь ладзіла масавыя святочныя гулянні-ігрышчы. 
«Тут ігрышчы адбывалісь / Перад святамі зімой. / Танцавалі 
маладыя, / Весяліліся, пілі, / Для іх скокі, гульні тыя / Многа 
радасці няслі» [4, с. 373].

Такім чынам, даследванне функцый беларускай кар-
чмы дазваляе меркаваць, што яна прадстаўляла асобе маг-
чымасць задаволіць патрэбнасці ў самарэалізацыі, сама-
выражэнні яе здольнасцей, індывідуальнасці, думак і пачуц-
цяў у творчасці з выкарастаннем песенных, музычна-ха-
рэаграфічных, абрадых дзействаў і гульні. Сама рэа лізацыя 
свайго ўнутранага, індывідуальна непаўторнага «Я» ажыц-
цяўлялася ў асноўным у калектыўных формах, дзе ўдзел 
асобнага індывіда як бы зліваўся ў адзіны працэс і вынік.



51

Літаратура
1. Даражкоўскі, С.Л. Аб’екты грамадскага харчавання ў гарад-

ской інфраструктуры Полацка канца Х1Х – пачатку ХХ стст. / 
С.Л. Даражкоўскі // Матэрыялы навукова-практычнай канфе рэн-
цыі: (па выніках навукова-даследчай работы ў 2007 г.) / уклад. 
Т.А. Джумантаева. – Полацк: НПГКМЗ, 2008. – 120 с.: іл.

2. Ігрышча // Беларускі фальклор: Энцыклапедыя: У 2 т. Т. 1: 
Акапэла – Куцця / Рэдкал.: Г.П. Пашкоў і інш. – Мн.: БелЭн, 2005.–
768 с.: іл 

3. Колас, Я. Збор. твораў: у 14 т. Том 3. Апавяданні вершам, 
вершы, вершаваныя казкі, паэмы для дзяцей і народныя казкі 

ў апрацоўцы Я. Коласа / Я. Колас. – Мн.: «Маст. літ.», 1973.– 408 с.
з іл.

4. Колас, Я. Збор твораў: у 14 т. Том 6. Паэмы «Новая зямля, 
«Сымон- музыка « / Я. Колас. – Мн.: « Маст. літ.», 1974. – 624 с. з іл.

5. Костенко, В.М., Михалевич, М.М. Корчмы в книге К. Тыш-
кевича «Вилия и ее берега» / В.М. Костенко, М.М. Михалевич // 
Другия Тышкевіцкія чытанні (г. Лагойск, 15 кастрычніка 2009 г.): 
матеріалы чытанняў / рэдал.: А.І. Смолік (адк. рэд.) і інш. – Мн.: 
Бел. Дзярж. Ун-т культуры і мастацтваў, 2009. – 109 с. 

6. Tyszkewicz, K. Wilija i jej brzegi / K. Tyszkewicz. – Drezno, 
1871. – 657 c. 

КУЛЬТОВІ ЕЛЕМЕНТИ В ОБРЯДОВИХ ТЕКСТАХ: 
СЛОВ’ЯНСЬКИЙ КОНТЕКСТ ТА ІНОЕТНІЧНІ ВКРАПЛЕННЯ

Валентина Телеуця (Ізмаїл, Україна)

Важливу роль у процесі формування сьогодення ві-
діграє посилення уваги до усної народної поетичної твор-
чості як однієї з форм національного мистецтва, яка має 
лише їй притаманні риси, що відображають світогляд на-
роду, його вірування, звичаї та обряди та визначають місце 
і роль культури певної нації, не лише в плані вивчення, але 
і в плані впровадження її у сучасне життя на нинішньому 
щаблі розвитку суспільства.

У міфологічній свідомості наших предків багато уваги 
приділялося природним явищам і стихіям, окремим етапом 
життя та смерті людини, структурі навколишнього світу 
тощо. Мабуть, найчастіше більшість основних уявлень ста-
родавніх людей про життя суспільства, природи, роль лю-
дини у ньому синтезовані в уявленнях про загальну за ко-
номірність, відображенням якої вважалося все, що існує та 
відбувається в світі. Всі давні вірування слов’ян відбилися 
в обрядах, святах та ритуалах. У цьому контексті визначаємо 
мету статті: дослідити культові елементи в обрядових тек-
стах, виділивши слов’янський контекст та іноетнічні вкра-
плення.

Серед найархаїчніших знань одне з чільних місць на-
лежить народній міфології. До недавнього часу уявлення 
про таку було дещо викривленим. Здебільшого її ототож-
нювали з народною демонологією, а тому походження ви-
водили переважно з середньовічних уявлень. Значна части-
на первісних міфів захована в українських казках, кален-
дарних обрядах і піснях, замовляннях, легендах, оповідях 
і навіть у найдавніших загадках. Архаїчні явища найкраще 
збереглися в обрядових творах і дійшли до нас у вигляді 
імітативних понять, імітацій чи імітативних жанрів. Серед 
жанрів, які найбільше увібрали в себе імітативні поняття 
є обрядова творчість календарного циклу, драматичні ігри.

На деяких лісистих територіях донедавна зберігався 
весняний обряд «Шума заплітати», про який говориться 
у давньому тексті: «Ішли дівчата Шума заплітати, Ой дівки, 
парубки, Шума заплітати». Часті повтори звуконаслідування 
на «ш» (типу шума, шуба, нашого, ішли) звучали як магічні 
замовляння і мали на меті імітативно накликати швидке 
розпускання дерев.

Найбільшого розквіту імітація набула у господарсько-
вегетаційних піснях. Імітаційними рухами предки посо-
бляли зростові потрібних рослин. Первинно вони мали 
магічне значення, на сучасному етапі розвитку обрядової 
творчості вони зійшли на молодіжні ігри.

Проведений аналіз народних вірувань свідчить, що 
культ Землі і хліборобської праці – основа світогляду ук-
раїнського селянина – зумовив і гендерні пріоритети народ-
ної обрядовості. Функції упорядниці макро- і мікрокосмосу, 
властиві домінуючій у народній міфології Богині-Матері 
(Ма тері-Землі), значною мірою визначили й рольові функ-
ції жінки в календарній обрядовості. Роль жінки в українсь-
кій календарній обрядовості має своєрідне символічне на-
повнення, однак позбавлена рис гендерної підлеглості, 
а в ряді моментів є провідною, що пояснюється міфоло-
гічним змістом більшості календарних обрядодій, зверне-
них до вищих жіночих сутностей.

Інший рівень сприйняття культових елементів у обря-
дових текстах – символи-архетипи (сонце, місяць, зорі, коло 
тощо) наближені до знака із відносно визначеним значен-
ням (колесо – сонце, коза – символ плодючості, урожаю, 
місяць-господар, сонце-господиня). Система архетипічних 
символів обрядового фольклору переважно розкриває 
циклічне сприйняття часу. 

Найдавнішими, найглибшими, а відтак і найпо ши ре-
нішими є символи-архетипи. Вони виступають у пісенних 
текстах у двох своїх формах: у юнгівському значенні як мо-
тиви та їх комбінації. Наділені властивостями всюди-
сущості, універсально стійкі психічні схеми (фігури), вони 
підсвідомо відтворюються і набувають змісту в ритуалі, 
міфі, символі, віруваннях, а також у художній творчості і як 
наскрізні образи-ідеї певної культури, ментальності, карти-
ни світу.

В українському календарному фольклорі символи-ар-
хетипи виражають основи світогляду народу, первини 
часовідчуття, цілісність космологічного і часопросторового 
сприйняття дійсності. Вони виражають універсальні архе-
типічні структури і національну їх специфіку (у варіа тив-
ності і ритуально–міфологічній визначеності кожного).

Із розвитком астрологічно-міфологічних уявлень про 
циклічність природи та сільськогосподарської праці в об-
рядах з’являються наслідки спостережень за змінами зоря-
ного неба та пов’язані з ними культові ритуали поклоніння 
небесним світилам. Усі існуючі прадавні міфологічні уяв-
лення та культові вірування чітко відобразились у кален-
дарно-обрядовій творчості. 

Обряди зимового циклу пов’язані не тільки з періо-
дом очікування весни як часу сівби, а й з давніми міфами 
про народження Всесвіту. Центральним святом цього цик-
лу є Народження Всесвіту. Воно пов’язувалося із трьома 
світилами астрального культу – Сонцем, Місяцем, Зорею. 
В образній системі цього жанру найпоширенішими є образ 
Місяця та Зорі, які величаються у цей день. Розглядати ка-
лендарно-обрядову творчість зимового циклу потрібно ли-
ше у нерозривній єдності слова та дії з урахуванням її міфо-
логічної основи, символічно-магічного значення та піз-
ніших нашарувань, які увійшли в усі жанри усної на род-
ної творчості.

Образ води в українській весільній пісенності По ду-
нав’я, як і українському фольклорі загалом, надзвичайно 
багатогранний. Вона є посередником між білим світом 
і світом померлих, і є первісним наповнювачем світу – ще 
до створення землі і сонця, «тобто вода в такому випадку 
є ознакою хаосу, антисвіту – протилежності білому світові. 
Таку воду населяє всяка нечиста сила» [5, с. 57].

Вода – це один з найдавніших символів українського 
фольклору, який увійшов у підсвідомість людей образом 
Праматері всього живого, яка, пронизана золотим стовпом 
(світовим деревом), зродила світ, і є кров’ю землі, всепло-
дючою силою [5, с. 57]. Зберігаючи пам’ять про первісну 
хаотичну воду й поєднуючи її з уявленнями про світ помер-
лих як антисвіт (тобто світ, де все навпаки: не лад , а хаос, не 
світло, а темрява, не симетрія, а асиметрія), предки надали 
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річкам і воді взагалі властивості бути посередником між 
живими і мертвими і в той же час можливості передбачати 
майбутнє, бо вода є причетною до вічності. Вода є і рубе-
жем між життям і смертю, між двома станами людини: до 
шлюбу і після – переливання дороги молодим водою, пере-
кидання відра з водою і перехід через воду при вході з моло-
дою дружиною в дім молодого. І, що найголовніше, вода 
символізує силу дівчини й жінки – земних відображень 
Води-Праматері, господині Всесвіту.

Образ води як символ у весільній пісенності надзви-
чайно багатокомпонентний та багатофункціональний. 
Основні компоненти символічного значення – «життя», 
«жит тєдайність», «здоров’я», «краса», «кохання», «одру-
ження – шлюб»; «забуття», «смуток», «журба»; «плин часу» 
тощо.

Інший архетипний образ – Вогонь як чоловіча, активна 
і нематеріальна стихія протиставляється воді й землі 
і зближується з повітрям в здатності символізувати духовні 
та божественні явища. Особливо часто вогняне начало 
зв’язується з жіночою природою. Існування у вогні і про-
ходження через вогонь (у різних ритуальних практиках) 
є образами трансгресії і символізує вихід за межі людських 
можливостей. Вогонь у печі може символізувати поєднання 
двох начал – жіночого (печі) і чоловічого (вогню). Саме цим 
пояснюється традиція розпалювання вогню в печі в період 

проведення сватання, оглядин та інших обрядодій, яка 
характерна для болгарсько-українських і українсько-бол-
гарсь ко-гагаузьких сіл регіону.

Таким чином, обрядовий фольклор українців існує 
сьогодні в скороченому вигляді, що пов’язано зі зміною 
етнічного середовища (слов’янське та іноетнічне), хоча 
основні складові частини продовжують зберігатись в по-
всяк денні. Це підтверджує думку про певну трансформацію 
й видозміну обрядових стереотипів свідомості сучасного 
покоління.
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РУССКИЕ ПРЕДАНИЯ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ: ГЛУБИНА И СОДЕРЖАНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ

Елена Тихонова (Улан-Удэ, Республика Бурятия, РФ)

Человеческая память избирательна, и в историю, а так-
же в фольклорную традицию попадают факты, как это при-
нято говорить, значимые или интересные для человеческо-
го сообщества. Только на интересе к прошлому, способно-
му пролить свет на настоящее, держится традиция бытова-
ния устных преданий. Как только этот интерес ослабевает, 
ослабевает и сама традиция, или – увы! – полностью исче-
зает. Функция, изначально присущая жанру предания, за-
ключается в «концентрации исторического опыта», исто-
рических знаний и трансляции этих знаний во времени. 
Отсюда закономерно встает вопрос, насколько глубоко 
простирается интерес к своему прошлому у русских, про-
живающих в иноэтническом окружении (республика Буря-
тия), и какие основные исторические события получили 
отражение в их фольклорной традиции.

В устной исторической прозе русского населения ре-
спублики Бурятия на современном этапе бытуют два типа 
исторических рассказов. Первый тип – это так называемые 
вторичные тексты, или тексты-пересказы описанных в ли-
тературе известных исторических событий (их еще называ-
ют тексты-интерпретации). Второй тип – это тексты, пере-
дающиеся исключительно устным путем и никак не связан-
ные с письменной традицией. Именно эти тексты представ-
ляют для нас особый интерес. Чаще всего эти тексты при-
надлежат к кругу так называемой «местной истории» 
и только для определенной местности и бывают актуальны, 
т.е., фольклорные тексты исторического содержания про-
являют тенденцию к локализации, так как они являются 
выражением исторической памяти локальной этнической 
группы, а память, по выражению немецкого ученого Яна 
Ассмана, «нуждается в месте, стремится определиться 
в пространстве» [1, с. 40]. Локализация памяти a priori 
определяет ее содержание: что такого случилось в этом мес-
те, чего нам нельзя забыть? Таким образом, историческая 
память имеет свое содержание и свою глубину, являясь при 
этом необходимым атрибутом этнической идентичности. 

И здесь мы сталкиваемся с одной из насущнейших про-
блем фольклористики – проблемой соотношения устного 
рассказа об историческом событии с самим историческим 
событием, фольклорного текста – с реальной историей, т.е. 
проблемой историзма фольклора. Фольклор и история – си-
стемы коррелирующие. Поступательное движение истории, 
в ходе которого меняется/развивается историческое созна-
ние коллектива, приводит к трансформации способа изо-

бражения исторической действительности в фольклоре – от 
мифологического к конкретно-историческому, т.е., проис-
ходит развитие от «обобщенно-фантастических форм исто-
ризма к формам, где структурообразующую роль постепен-
но начинает играть историческая конкретность» [4, с. 168]. 
Однако этот переход довольно относителен, так как в фоль-
клорных практиках и мифологическое, и собственно исто-
рическое сознание не только не исключают друг друга, они 
мирно сосуществуют, являясь специфическими формами 
«коммуникативного и культурного воскрешения прошло-
го» [1, c. 49]. Коммуникативная память, по Ассману, охваты-
вает воспоминания, которые связаны с недавним прошлым. 
Это память поколения, которую этническая общность при-
обретает исторически [1, с. 52], это личный опыт людей 
и опыт 3–4 предшествующих поколений. Культурная же па-
мять этноса направлена на фиксацию того, что оказалось 
значимым не для 3–4 поколений людей, а для всех поколе-
ний во все времена. И это значимое мы можем обозначить 
как сакральное знание о прошлом, проливающее свет на на-
стоящее и дающее надежду на будущее.

На глубину и содержание исторической памяти этноса, 
на конкретное содержательное наполнение каждого текста 
предания оказывают влияние как универсальные концепты 
традиционного сознания, так и специфические местные ус-
ловия. Так, в Баргузинской долине республики Бурятия со-
хранились предания о самопогребении баргутов, осмысля-
емых как автохтонное население, жившее там до прихода 
русских. Сюжет этих преданий принесен с севера Европей-
ской части России, где он существует в виде преданий о по-
гребении чуди белоглазой, но сохранность его именно 
в Баргузинской долине обусловлена совпадением традици-
онного сюжета с историческим фактом. По свидетельству 
историков, в XII−ХIII вв. земли вокруг Байкала (Предбай-
калье и Забайкалье) населяли монголоязычные племена, 
наиболее крупными из которых были племена хори и бар-
гут [2, с. 34]. Непосредственным же местом обитания пле-
мени баргут было Забайкалье, а именно Баргузинская до-
лина. Об этом свидетельствует не только летописный («Со-
кровенное сказание монголов»), но и топонимический, 
и фольклорный материал. Таким образом, предания о бар-
гутах имеют под собой определенную конкретно-историче-
скую основу. Однако можем ли мы отнести эти предания 
к собственно историческим или в них присутствуют некие 
мифологические универсалии, способствующие тому, что 
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предания о баргутах стали «воспоминанием культуры» (тер-
мин Ассмана)? 

Одним из основных мотивов, структурирующих пре-
дания о баргутах является мотив «аборигены суть не такие 
как мы: большие, черные, волосатые». Также сюжетообра-
зующим мотивом в преданиях о баргутах является мотив 
добровольного/недобровольного исчезновения. Самая рас-
пространенная его версия − мотив самопогребения. В ус-
той чивой связи с ним выступает мотив появления в кон-
кретной местности белой березы: «<...> оне (баргуты. – Е.Т.) 
уничтожали себя, когда пошла береза, услыхали, что белый 
люд будет. В долине там и делали цараи, камни накладыва-
ли, подсекали, уничтожали сами себя» (зап. в с. Б. Уро Бар-
гузинского района РБ в 1982 г. от Гаськова И.И., 1906 г.р.). 

Более полный анализ преданий о баргутах, представ-
ленный нами в монографии «Русские предания Восточной 
Сибири о заселении и освоении края» [см.: 4, с. 115–134], 
показывает, что данные предания относятся к архаичному 
пласту народной исторической памяти (глубина довольно 
значительная), и в основе содержательной части этих пре-
даний лежит мифологический «универсум перволюдей». 
Поэтому информация, содержащаяся в преданиях о баргу-
тах, значима не только для нескольких поколений русских 
поселенцев, а для общины в целом. 

Следующая историческая веха, на которой концентри-
руется историческая память русских Бурятии и которая от-
ражена в фольклорной традиции – это заселение и освое-
ние русскими Западного Забайкалья. Глубина, на которую 
«погружается» историческая память носителей преданий, 
с точки зрения исследователя, – 250 лет. Для коммуника-
тивной памяти этноса это уже много. Возможно, мы стоим 
на пороге того, что данный цикл преданий исчезнет из уст-
ного бытования. Но эти предания в какой-то своей части 
зафиксированы собирателями и в этом смысле останутся 
в истории уже как образцы культурной памяти. Тем более 
что русские предания о заселении и освоении Восточной 
Сибири отражают и в рамках всего цикла осмысливают 
исторический процесс присоединения сибирского региона 
к Российскому государству. Цикл преданий о заселении 
и освоении края русскими обладает достаточной полнотой 
известных фольклорной традиции сюжетов и мотивов, на-
личием архаических форм преданий: это мотивы основа-
ния селений одним, двумя или группой поселенцев; моти-
вы добровольного, вынужденного или насильственного 
переселения; мотив первой встречи русских переселенцев 
с бурятами и др. 

В преданиях о первопоселенцах, как правило, время по-
яв ления русских в Забайкалье указывается приблизитель-
но: «Потом мы появились тут, лет триста назад» (зап. 
в с. М. Куналей Бичурского района РБ в 1960 г. от Кауро-
ва А.Р., 1883 г.р.); «Первыми пришли в Бичуру три фамилии 
<…> лет триста пятьдесят назад» (зап. в с. Бичура Би-
чурского района РБ в 1960 г. от Белых А.С., 1898 г.р.); «Ма-
лому Куналею почти триста лет. Русские его образовали» 
(зап. в с. М. Куналей Бичурского района РБ в 1960 г. от Фа-
лелеева П.П., 1897 г.р.) и т.д. В народной традиции появле-
ние русских в Забайкалье осмысливается второй полови-
ной XVII века, то есть, на сто лет раньше, чем это произо-
шло на самом деле. И здесь важно понимать, что это не ба-
нальное незнание истории, не искажение исторических 
фактов, а их фольклорное переосмысление – главное, не 
когда точно появились русские в Забайкалье, а как долго 
они живут на этой земле.

Время основания селения русскими может осмысли-
ваться в преданиях и через смену поколений (так называе-
мое генеалогическое время): «Пришел сюда Никита какой-
то с пятью сыновьями. <…> Один из его сыновей был моим 
дедом. Это я маленькая была, дед Дорофей рассказывал, 
а ему, наверное, в то время девяносто лет было. Вот и счи-
тайте, сколько лет Никольскому» (зап. в с. Никольское 
Мухоршибирского района РБ в 2000 г. от Леоновой М. П., 
1934 г.р.). По всей видимости, генеалогическое время ближе 
к действительности, нежели приблизительные датировки 
рассказчиков, оперирующих столетиями.

Общественная значимость данного цикла преданий 
обусловила их жизнеспособность и неплохую (по сравне-

нию с другими циклами) сохранность. Мы имеем в виду 
вот что. На территории Бурятии, например, не зафиксиро-
вано ни одного текста исторической песни на почти повсе-
местно распространенные в Сибири сюжеты о Ермаке, об 
Иване Грозном, о Емельяне Пугачеве, в то время как преда-
ния на аналогичные сюжеты, принесенные в Забайкалье 
русскими поселенцами и усвоенные их потомками, широко 
бытовали по всему Забайкалью и составили целые темати-
ческие циклы (за исключением сюжетов об Иване Грозном, 
который только упоминается в преданиях о Ермаке, так же, 
как упоминается царица Екатерина в преданиях о старооб-
рядцах). Об этом свидетельствуют фольклорные записи 
Л.Е. Элиасова, успевшего в 30−50-ые годы прошлого столе-
тия зафиксировать сюжеты исторических преданий, быто-
вавших на территории Забайкалья. «Здесь можно услышать 
подробные повествования о Степане Разине, о Емельяне 
Пугачеве, об Александре Суворове, о Н.Г. Чернышевском 
и многочисленные предания самого разнообразного харак-
тера о декабристах. Эти предания рассказываются как 
большими знатоками устной народной поэзии, <…> так 
и теми, кто знает по одному, по два предания», − писал 
в 1966 году в предисловии к сборнику текстов «Байкаль-
ские предания» Л.Е. Элиасов [5, с. 38–39]. Однако сегодня 
предания, о которых говорит Л.Е. Элиасов, нам зафиксиро-
вать не удается (за исключением преданий о братьях Кю-
хельбекерах). Не спасло их даже то (в фольклорной версии), 
что когда-то эти предания в иноэтнической среде являлись 
для русских индикаторами этнической идентичности.

Неотъемлемой частью исторической памяти русских 
в Бурятии стали культурные и хозяйственно-бытовые от-
ношения русских и бурят, отраженные в преданиях и уст-
ных рассказах. Во многих текстах, записанных от компак-
тно проживающих на территории Бурятии современных 
старообрядцев (семейских) и содержащих мотивы дружбы 
с бурятами и обязательного угощения, присутствуют и мо-
тивы, характеризующие хозяйственные взаимоотношения 
семейских и бурят: семейские арендуют у бурят землю, бу-
ряты пасут скот семейских, семейские рассчитываются 
с бурятами хлебом. «Мама моя рассказывала, оне с бурята-
ми дружили. У них землю арендовали.<…> Вот мама рас-
сказывает, что ее сосед арендовал у них там землю. Потом, 
наверное, они, говорит, отрабатывали, и семена давали» 
(зап. в с. Б. Куналей Тарбагатайского района РБ в 2001 г. от 
Голендухиной И.В., 1934 г.р.).

Особенно устойчивы в рассказах старообрядцев моти-
вы, связанные с хлебом. Это объясняется тем, что для зем-
ледельца хлеб является непреходящей ценностью, и тот 
факт, что кто-то может обходиться без него (в данном слу-
чае − скотоводы-кочевники), поражал воображение и вхо-
дил в устную традицию: «У их же (у бурят. − Е.Т.) ни печено-
го, ничо…Чтобы что-то спечь, или что-то такое, у них же 
не было понятия так. Оне только мясо такое и варили» 
(зап. в с. Б. Куналей Тарбагатайского района РБ в 2001 г. от 
Семенова Г.Л., 1927 г.р.).

Большую группу преданий, записанных от русских 
старожилов Восточной Сибири, составляют топонимиче-
ские предания. Эти предания имеют весьма существенное 
значение для их пользователей, объясняя происхождение 
названий населенных пунктов и географических объектов 
Байкальского региона, и при этом являясь способом хране-
ния и передачи во времени и пространстве архиважной эт-
ноисторической, этнокультурной информации. Топоними-
ческая система Восточной Сибири, представленная в рус-
ских преданиях, дает богатейший материал для воссозда-
ния народной картины мира, позволяет задуматься над 
тем, какие факты, события, люди были важны для наших 
предков, отразивших в названиях «местную историю». На-
пример, свои названия населенные пункты получают, со-
гласно преданиям, по имени или фамилии конкретных лю-
дей, вполне реальных (естественно, в рамках фольклорной 
традиции), социально детерминированных, возможно, 
действительно некогда основавших селения или являвших-
ся одними из их первых жителей: «Шигаево село. Название 
произошло от носителей фамилии Шигаевых» (зап. в с. Ши-
гаево Кабанского района РБ в 1956 г. от Алферова И.С., 82 
года); «Рассказывают, что здесь когда-то жил какой-то 
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Катаев или Кадаев. Он жил один. Потом сюда стали пере-
селяться другие люди. А село стали называть Кадая» (зап. 
в с. Кадая Калтинского района Читинской обл. в 1963 г. от 
Туезова И.П., 1897 г.р.); «Как произошло название Пашино 
и Фофаново? По имени первых поселенцев: Паша и Фофан» 
(зап. в с. Кабанск Кабанского района РБ в 1984 г. от Капу-
стиной М.Г., 1911 г.р.). Информативность (языковой код) 
топонимов Шигаево, Кадая, Пашино, Фофаново заключает-
ся в указании на этническую принадлежность создавших 
топонимы людей, что рождает целый ассоциативный ряд: 
люди какой национальности основали село, на каком языке 
они говорили/говорят, какого они вероисповедания, какие 
соблюдают обычаи и совершают обряды и т.д. Эта инфор-
мация, конечно же, является содержанием исторической 
памяти этноса.

Совместное проживание на одной территории русско-
го и бурятского народов, взаимодействие и взаимовлияние 
в области материальной и духовной жизни, создание сме-
шанных браков стимулировали появление в русскоязыч-
ной среде и преданий на сюжеты бурятского генезиса. Рус-
ским поселенцам важно было уяснить этническую специ-
фику бурятского народа, тем более, если буряты были не 
просто соседями, а становились родственниками. Способ-
ствовали такому уяснению, прежде всего, этногенетиче-
ские предания бурят, зафиксированные в репертуаре рус-
ских старожилов. Этногенетические предания, являясь 
«этнически специфичными», несли в себе информацию 
о бурятском народе, обладание которой способствовало, 
во-первых, адаптации русских первопоселенцев в новых 
для них условиях проживания, и, во-вторых, развитию до-
брососедских/родственных взаимоотношений с бурятами. 

Таковы этногенетические предания «О Бурядае и Суйхане», 
«Богатырь Хоридой», «Олзой, сын бурята», «Баргу и Булаг-
чин» и другие (записи разных лет Л.Е. Элиасова) [см.: 5]. 
Давно и на каком-то этапе своего бытования прочно войдя 
в репертуар русских сказителей, предания на иноэтниче-
ские сюжеты являются неотъемлемой составной частью 
исторической памяти русских и составной частью русской 
локальной традиции Байкальского региона, определяя тем 
самым ее специфику.

Таким образом, можно сделать вывод, что предания 
как форма хранения и передачи информации являются 
важнейшей частью исторической памяти народа. Глубина 
этой памяти в преданиях русского населения Восточной 
Сибири определяется в конкретном временном выраже-
нии: «до прихода русских», «лет 300–350 назад» и т.д. Со-
бытия, составляющие содержание исторической памяти 
русских в Бурятии, весьма разнообразны – от «дорусского» 
периода в жизни региона до событий недалекого прошлого.
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МНОГОВИДОВАЯ СИСТЕМА АФОРИСТИЧЕСКИХ ЖАНРОВ ФОЛЬКЛОРА 
КАК ЭТНОПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН

Зарифа Цаллагова (Москва, Россия) 

На протяжении столетий народное устно-поэтическое 
творчество, как и язык, обслуживало не только коммуника-
тивные потребности людей, но и механизм трансмиссии их 
культуры, обеспечивало актуализацию и функционирова-
ние элементов и комплексов накопленных традиций, было 
формой сохранения и передачи информации энциклопеди-
чески широкого охвата всех сторон и граней жизни народа. 
Исключения не составляли идеи и о воспитании, более 
того, в фольклоре педагогическая миссия была преоблада-
ющей: народное устно-поэтическое творчество воспитыва-
ло, сохраняло и пропагандировало идеи воспитания. Идеи 
и опыт народного воспитания, виденье идеала совершенно-
го человека, прямые регламентации поведения и подспудно 
присутствующая нацеленность на единение, доброту, лю-
бовь облекалась поэтическим гением народа в формы, пе-
режившие века. Жанрово-фольклорные формы прямо кор-
релировали с народными средствами воспитания (это – по-
тешки, считалки, загадки, пословицы, поговорки, песни, 
сказки, легенды, предания и т.д.).

Можно проследить четкую видовую профилирован-
ность педагогического воздействия каждой из фольклор-
ных форм. Так, сказки содержат ненавязчивое, но глубоко 
воспринимаемое назидание, знакомят с нравственными и 
социальными оценками поступков людей и их взаимоотно-
шений. Эпические произведения, являющиеся стадиально 
более поздними, воспевают любовь и преданность родине, 
героизм, отвагу. Народное песенное творчество способ-
ствует популяризации и усилению воспитательного резо-
нанса этнопедагогических установок народа, принципов 
общественной этики.

Особую воспитательную экспрессию несет афористи-
ка. Всеохватные народные афоризмы, предельно короткие 
по форме и беспредельно глубокие по смыслу, говорят о жи-
вотрепещущих и вечно актуальных вопросах морали и ис-
тины в их взаимопроникнутости. Эти два фундаменталь-
ных начала: познание и нравственность, а также взаимос-
вязь мира природы и внутренного мира человека и опреде-

ляют педагогическую доминанту афористического творче-
ства народа. В афористических рекомендациях проповеду-
ется жизнь в соответствии с логикой природы, гармонизи-
рующей существование человека. Афоризмы – своего рода 
рецепты этой гармонии, сформулированные задолго до 
появления современных религий и заключающиеся в сле-
довании скрупулезным инструкциям, простым и доступ-
ным, делающим человека мудрым, доброжелательным и по-
своему счастливым.

Афористическое народное творчество – неотъемлемая 
часть народной мудрости, поэтому так велик его воспита-
тельный императив. Увидеть высокую воспитательную цен-
ность данного материала, ставшего в последние десятиле-
тия объектом пристального внимания паремиологов, выя-
вивших самые тонкие нюансы их художественной, ритми-
ческой, этнологической природы, можно в лоне этнопеда-
гогической науки. Народные афоризмы мало рассматрива-
лись как феноменальное воспитательное явление; во мно-
гом это объяснимо отсутствием теоретической базы такого 
рода исследований, неразработанностью базовых теорети-
ко-терминологических понятий.

Между тем вопрос исследования теории и практики 
функционирования афористических форм и средств тради-
ционного воспитания становится для этнопедагогической 
науки особенно актуальным в силу того, что заложенные 
в афористику развивающие и воспитывающие возможно-
сти могут быть с большой эффективностью использованы 
в сложившихся условиях социальной жизни. Афористиче-
ские средства традиционного воспитания, идеи которых 
плотно упакованы в минимальный объем, пронизывают 
всю этнопедагогическую систему, они приложимы практи-
чески ко всем жизненным ситуациям, нацелены на разви-
тие и поддержание в ребенке целого спектра лучших чело-
веческих качеств. Все это позволяет усмотреть в афористи-
ческой педагогике (условное название части фольклорной 
педагогики, выраженной в пословицах, поговорках, загад-
ках, благопожеланиях, клятвенных формулах, нефигура-
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тивных изречениях и других паремиях) один из действен-
ных воспитательных резервов.

В афористических средствах традиционного воспита-
ния в образной форме представлен педагогический опыт 
и воспитательные идеи народа. Многие обычаи, традиции 
и просто регламентации обыденной жизни входили в по-
говорки, присловья, а отдельные обрядовые формулы и па-
ремии гармонично вплетались в синкретическое действо 
фольклорного явления. В бесписьменной среде на протя-
жении столетий шел жесткий отбор самых целесообразных 
положительных моментов, лучших воспитательных приме-
ров, составляющих нравственно-педагогический потенци-
ал народа. Многие из них оформились в языковой практике 
в виде афоризмов, идиоматических выражений, различных 
клятвенных формул, национально специфических афори-
стических подвидов. Во всех них ясно прочитывается про-
явление общечеловеческой морали, нравственных устано-
вок. Указанный тезис объясняет закономерность существо-
вания множества совпадений афористических сентенций 
у самых отдаленных друг от друга исторически и географи-
чески этносов. Народная афористика, представляя собой 
часть устного народно-поэтического творчества, как и весь 
фольклор, по своей генетической природе несет активное 
интернациональное начало, не оставляя место узкой лока-
лизации. 

Особая смысловая значимость паремий обусловлена 
тем, что афористически выраженное народное наставле-
ние – по сути итог спирального витка информации, включа-
ющей констатацию и обобщение множества фактов и при-
меров, их анализ и абстрагирование и, наконец, новый воз-
врат к конкретике, но уже конкретике художественной. 
Образная конкретизация каждого афоризма, таким обра-
зом, объемлет огромное количество информации, посред-
ством мыслительной деятельности трансформированной 
в минимально возможный для нее объем. Как правило, 
это – одно предложение, редко – один речевой период. На-
глядно представить соотношение актуализирующей ситуа-
ции к пословичному изречению можно посредством их срав-
нения с соотношением содержания книги к ее названию.

Такая краткая, удобная для запоминания и воспроиз-
ведения форма, в которую была плотно упакована педаго-
гическая мудрость, позволила ей сохраниться в веках, стать 
хранилищем концентрированных педагогических знаний, 
на которые воспитатели из народа опирались в качестве ги-
потез, аксиом, выводов, интентаризирующих опыт народ-
ного воспитания. Данное обстоятельство облегчало запо-
минание, использование и передачу информации от поко-
ления к поколению, но, с другой стороны, затрудняет сей-
час расшифровку смысла, так как волею исторических су-
деб назидательные высказывания выпадают из контекста, 
их породившего.

Представляя как бы вывод, назидание из сложных 
и больших по объему героико-эпических, сказочных, пе-
сенных форм, афоризмы существовали параллельно с ни-
ми, находя в них развитие и расшифровку своих идей и об-
разов; в качестве речевых формул они сопровождали на-
родные обычаи и обряды, этикетные правила. Афоризмы, 
таким образом, были существенным структурным звеном 
целостной системы традиционного воспитания, все эле-
менты которой находятся в теснейшей взаимосвязи. Нару-
шение этих связей, исчезновение из активного бытования 
фольклорных, праздничных, обрядовых традиций, в кото-
рые представитель каждого последующего поколения был 
включен как субъект, забвение исторических и памятных 
со бытий, с ними связанных, ведет к утере не только воспита-
тельных функций афористических средств, – подчас трудно 
определима сама суть, сглаживаются вариативные оттенки 
смысла.

Правильная интерпретация таких изречений исключа-
ет категоричность, дает пищу для размышлений и во мно-
гом зависит от предварительного знания смысла изречения, 
от владения своеобразным афористическим шифром, – 
к такому выводу подводит анализ обширных афористиче-
ских материалов самых разных этнических традиций авто-
ров авторитетных работ в области паремиологии, – науки 
о малых фольклорных формах: Г.Л. Пермякова, А. Дандиса, 

М. Кусси, А. Тэйлора, Э. Кенгес-Маранду, Э.Я. Кокаре и др.. 
Существует и мнение, что основное предназначение неко-
торых паремий – в обмене кодированными знаками, симво-
лами; в том, чтобы определить, пользуются ли участники 
коммуникации одним и тем же культурно-языковым ко-
дом. Такая знаковость, краткость формы «… облегчает вос-
приятие и запоминание, но… затрудняет расшифровку…  
Прямолинейная интерпретация народных афоризмов не 
только нежелательна, но и вовсе неприемлема… Удачная 
правильная интерпретация педагогической мысли, сосре-
доточенной в афоризме, зависит от того, располагает ли 
человек ключом, достаточно адекватным и гибким» (1, с. 27). 
Знаковый характер народных афоризмов тесно связан с при-
сущим им явлением фольклорной вариативности, особен-
ностью которой является постоянное движение и изменяе-
мость наряду с сохранением инвариантной основы. Более 
того, иногда сам инвариант определятся совокупностью его 
трансформаций.

Особенно велика контекстуально-ситуативная адапта-
ция пословично-поговорочных изречений, недоговорок, 
благопожеланий, клятвенных формул; адресованность за-
ключенной в них назидательно-поучительной информации 
конкретному лицу перемещает фокус их воспитательного 
потенциала на данный объект. Так, пословица «Сколько 
волка не корми, все в лес смотрит» и поговорка «как с гуся 
вода» не только в общих чертах обрисовывает ситуацию 
(для окружающих, случайных свидетелей), но и является 
своеобразным словесным воспитательным рычагом для 
произносящего: вкупе с интонацией, жестами, мимикой 
в них может выражаться горечь, недовольство по поводу 
тщетности каких-либо конкретных усилий, адресатом же 
эти слова могут восприниматься как упрек, обвинение в не-
благодарности, осуждение определенных поступков или же 
отсутствие ожидаемой реакции. Такая пластичность афо-
ристического материала обусловлена многозначностью ее 
смысловых нюансов, позволяющей в символической, зна-
ковой форме обозначать аналогичные жизненне ситуации. 
Более чем к 10 различным воспитательным ситуациям ин-
форматоры применили осетинскую пословицу: «Если до-
пустить свинью к куче зерна, то она лезет на ее верхушку».

То, что народные афоризмы обладают свойвами как 
языковыми, коммуникативными, так и речевыми, художе-
ственно-поэтическими обуславливает природу их воспита-
тельного воздействия: художественный образ афористиче-
ского высказывания, воспринимаемый слушателем как 
языковое клише, явление общеязыковой культуры, минуя 
страж неприятия открытого «голого» назидания, дремлю-
щий в сознании каждого человека, берется на вооружение, 
становясь непререкаемой истиной, аргументом в спорах. 
Закреплению такой роли афористического образа, усиле-
нию ее воспитательного эффекта способствуют опять-таки 
особенности функционирования этого народно-педагоги-
ческого средства – частое (по сравнению с использованием 
других средств традиционного воспитания) употребление 
последних в живой разговорной речи взрослых с детьми. 
Многократные повторы ритмически организованных не-
пререкаемых истин в бытовой речи, в торжественной, 
праздничной обстановке, текстах фольклорных произведе-
ний приводит к тому, что очень важные педагогические 
установки все время на слуху у ребенка.

При традиционном укладе жизни такая высокая ча-
стотность использования резюмирующих и наставляющих 
фольклорных сентенций способствовала повышению их 
воспитательной эффективности. В современных же усло-
виях, когда психика человека перезагружена передозиров-
кой теле-, радио-, видио-, кинопродукции, былая пропор-
ция не выдерживается и может быть оптимизирована за 
счет намеренного увеличения частотности использования 
этнопедагогической афористики. С логикой данного пред-
положения согласуется метод интенсивного обучения, из-
вестный как «эффект 25 кадра», суть которого в том, что 
человек имеет не только сенсорный (осознанный) диапазон 
восприятия, но и субсенсорный (неосознанный), при кото-
ром информация усваивается минуя сознание. Например, 
если в течение фильма к двадцати четырем кадрам в секун-
ду добавить еще один – 25-й – с совершенно иной информа-
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цией, то зрители его не замечают, но на их поведение, зна-
ния, реакции он ощутимо действует.

Многочисленные эксперименты показывают, что цен-
трами головного мозга 25-й сигнал принимается и обраба-
тывается, более того, информация, предъявляемая в субсен-
сорном режиме восприятия, усваивается человеком, с эф-
фективностью, превышающей обычную норму. Сознатель-
ное применение суггестивных методов обучения доказывает, 
что способностью к такому восприятию наделены не только 
способные от природы, но и обычные, со средними, обыч-
ными способностями люди. Ученые связывают такие воз-
можности с тем, что у людей 97 % психологической деятель-
ности протекает на уровне подсознания и только 3 % – на 
осознаваемом уровне. Это открытие, как и любое научное 
достижение может играть далеко не однозначную роль, оно 
уже взято на вооружение политиками и финансовыми маг-
натами и используется в рекламе и предвыборных компани-
ях. Гуманная педагогика могла бы на новом витке функцио-
нирования традиционных средств воспитания использовать 
интуитивно найденные народом методы афористической 
суггестии, когда ребенок в течение дня ненавязчиво, но мас-
сировано нацеливается на любовь, истину и красоту.

Специальный анализ (стихийные тестовые ситуации, 
пилотажный эксперимент, наблюдения, анкетирование, 
анализ исторической и художественной литературы) сви-
детельствует о том, что именно частое употребление в по-
вседневной речи малых фольклорных форм, других языко-
вых клише придает ей образность, фигуративность, яр-
кость. Такая образность, придавая языку особый «восточ-
ный» колорит, делает его экспрессивным и педагогически 
действенным. В устах мудрого человека педагогически на-

целенная образная речь воспитывает не хуже кнута и пря-
ника: «Я одним словом своим делаю из труса храбреца, за-
щитника своего народа, вора превращаю в честного чело-
века, на мои глаза не смеет показаться мошенник...» – так 
определяет свою цель и силу своего творчества один из ка-
бардинских гегуако – народных сказителей (2, с. 88). Здесь 
налицо механизм превращения народного афоризма в вос-
питательное средство, когда ситуация провоцирует исполь-
зование афоризма, а заключенный в нем смысл и сила сло-
ва, экспрессия «работают» на улучшение, облагораживание 
личности.

Краткая форма афоризмов обуславливает их цельноо-
формленность: взаимосвязь их плана выражения и плана 
содержания. Как правило, содержание любой единицы ди-
дактического текста всегда фрагментарно, не закончено 
и является частью содержания целого произведения. Имен-
но эта фрагментарность и порождает несоответствие плана 
содержания плану выражения. В афоризмах же дидактиче-
ское содержание, законченная мысль выражена в краткой, 
но емкой художественной форме. В процессе обучения 
и воспитания важно избежать навязывания школьнику су-
ществующих в обществе штампов и догм, научить его само-
стоятельно мыслить, способствовать сохранению и разви-
тию таких присущих каждому ребенку врожденных ка-
честв, как непосредственность и пластичность. Именно на 
такой подход к формированию личности ребенка нацели-
вают народные педагогические традиции.
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ФОЛЬКЛОР УКРАИНСКИХ ИММИГРАНТОВ:
МИФОЛОГИЗАЦИЯ ОБРАЗА РОДИНЫ

Татьяна Цимбал (Кривой Рог, Украина)

Тема представленной статьи является логическим про-
должением исследования социально-философских аспек-
тов проблемы мифологии иммиграции в контексте автор-
ской концепции бытийного укоренения человека [1]. Одна-
ко акценты в данном случае смещаются от изучения общей 
проблематики к рассмотрению мифологизации образа Ро-
дины в фольклоре украинских иммигрантов. Выбор темы 
обусловлен тем, что феномен мифологического сознания 
наиболее ярко проявляется именно в иммиграции, в усло-
виях добровольного отъезда или принудительного выселе-
ния из родной страны. Проблема эмиграции могла бы не 
привлекать такого пристального внимания исследователей, 
если бы была явлением на «околице общества». Однако 
«эмиграция сегодня стала диагнозом, характеризующим 
массовую психологию. Целые прослойки населения уже 
давно в душе живут где угодно, только не в этой стране» [2, 
с. 151]. В Украине актуальность данного направления ис-
следований обусловлена резким возрастанием количества 
эмигрантов за последние два десятилетия. Сегодня наша 
страна занимает пятое место в мире по числу выехавших за 
ее пределы жителей.

Считаем необходимым сделать несколько предвари-
тельных замечаний относительно основных понятий иссле-
дования, а именно: мифы и фольклор. К первому из них не-
однократно обращались философы, культурологи, истори-
ки, определяя его следующим образом: миф – это и жизнен-
ный мир, поисками которого уже длительное время занима-
ется наука (Л. Ионин), и категория протосоциального 
(Т. Лукман), и рассказ о событиях, в которых отражены 
ступени выхода человека из докультурного хаоса (Ф. Шел-
линг). По мнению некоторых исследователей, за границами 
мифа вообще нет ничего, кроме нового мифа (Ф. Ницше). 
Миф является исторически первичной формой мировоз-
зрения, способом моделирования и воплощения социаль-
ной реальности, способом иллюстрации культурно-истори-
ческого контекста. В современном философском дискурсе 
миф понимают не как определенный текст, а как способ вос-

приятия и трактовки действительности, который базирует-
ся на традиционных представлениях о мире, морали, соот-
ношении между реальным и надреальным. По сути сегодня 
миф является своеобразным конкурентом общественных 
наук, которые не могут или не хотят объяснять некоторые 
процессы социального и политического характера.

Стремление к мифологизации является важной харак-
теристикой сознания людей, которая проявляется на трех 
уровнях: общества как целостности, определенной группы 
людей или общности и отдельного индивида. По мнению 
автора, мифологизация – это онтологически обусловлен-
ный перманентный феномен, который постоянно находит-
ся в развитии и может быть направлен как в прошлое, так 
и в будущее. Кроме того мифы делят на позитивные (или 
мифы-идеализации) и негативные (мифы-разрушители). 
Последние являются продуктом целенаправленной идеоло-
гической работы и могут оказывать негативное влияние 
как на отдельного человека, так и на народ в целом.

Мифы выполняют определенные функции, ведущими 
среди которых являются следующие: аксиологическая (цен-
ностная), телеологическая (определения цели), объясни-
тельная, самоидентификации, связи поколений, легитими-
зации власти, функция внушения и самопознания (созда-
ния собственного архетипа и архетипа «другого»). 

Иммигрантские мифы занимают особое место среди 
других историко-географических и общественно-полити-
ческих мифов, и создаются с целью объяснения иммигра-
ции как особой среды сохранения культурных ценностей 
Родины, как инструмента самоутверждения путем отрица-
ния бывшего и теперешнего окружения. Украинская имми-
грация, особенно послереволюционная, оказывается в си-
туации квазибытия, так как существует вне своей террито-
рии, вне границ, за пределами Отчизны, среди чужих на-
родов, среди различных законов. Данная ситуация и прово-
цирует усиленное мифотворчество, выступая ее катализа-
тором. И с каждым новым иммигрантом происходит свое-
образная ситуация «втягивания» в миф.
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В пространстве иммиграции не существует единого 
мифа, так как в каждой диаспоре, в каждом поколении им-
мигрантом создаются собственные оригинальные мифы, 
вокруг которых сосредотачиваются «свои». С нашей точки 
зрения, целесообразно разделить мифы иммиграции на 
внешние (мифы об иммиграции) и внутренние (созданные 
в иммигрантской среде самими переселенцами). В контек-
сте нашей темы интерес представляют последние, необхо-
димость создания которых состоит в следующем. 

Покидая Родину, отрываясь от родной культурно-
исторической почвы, человек лишается своей мифологии, 
а принять мифы общества-реципиента сразу не может, да 
и вообще такое восприятие является проблематичным. 
Иммигрант, по сути, оказывается во внемифологическом 
пространстве, становится «межмифовым» маргиналом. 
Поэтому возникает необходимость создания собственных 
мифов. Последние представлены двумя векторами: одни 
являются мифами-идеализациями и создают романтиче-
ский образ страны исхода, а другие направлены на созда-
ние негативного образа родной страны с целью самооправ-
дания. В первом случае иммигранты стараются сохранить 
связь с Родиной, во втором – разорвать. Большинство ми-
фов иммиграции все же носят компенсаторный характер, 
позволяя сохранять связь с Родиной.

Наиболее ярко мифологизация образа Родины в имми-
грации проявляется в особом виде культурной практики – 
фольклоре. Последний трактуется как совокупность вер-
бально-динамических явлений народного творчества. Нам 
импонирует определение современного американского 
культуролога М. Белла: «Фольклор – это культура повсед-
невной жизни. …Это культура непрерывности, руководи-
мая традициями и надеждами, что жизнь, которой живет 
общность издавна, будет неизменной» [3, с. 132]. Однако, 
фольклор отражает не только связь времен, но и отвечает 
на вызовы текущего момента. Именно этим объясняется 
активное фольклорное творчество иммигрантов и в этом 
состоит его особенность.

Среди форм украинского иммигрантского фольклора 
наиболее распространены песни и пословицы. Если в пес-
нях мы можем найти примеры как идеализации образа Ро-
дины, так и негативной окраски своих чувств к Родине, ко-
торая «избавилась» от своих детей, то в пословицах при-
сутствует исключительная идеализация мифологизирован-
ного образа Родины. Например: «Де рідний край, там і рай. 
Людина без рідної землі, як соловей без гнізда. За рідною зем-
лею і в небі скучно. Грудка рідної землі дорожча за золото». 
В тоже время пословицы о чужой земле отражают проти-
воположные эмоции: «Заїдеш у чужину, то хоч і борода-
тий – а все сиротина. Рідна сторона – мати, чужина – ма-
чуха. Свій край як рай, а чужина як домовина». 

Наиболее интересен с точки зрения мифологизации 
и идеализации образа Родины песенный фольклор украин-
ских иммигрантов. Песни иммиграции на протяжении дли-
тельного времени считались исключительно «заробітчан-
ськими». Имеется в виду первая волна украинской эмигра-
ции конца ХІХ – начала ХХ столетия в Канаду обусловлен-
ная экономическими причинами. Действительно, данный 
период наиболее ярко представлен в фольклоре, в отличие 
от политической эмиграции последующих периодов. Объ-
ясняется такая ситуация тем, что политические беженцы 
или изгнанники были выходцами из среды интеллигенции, 
поэтому представляли индивидуальное авторское творче-
ство, а не коллективное народное, характерное для сель-
ских жителей. 

Украинские сельские жители в иммиграции оказыва-
лись в ситуации жестокой дискриминации. Не зная языка, 
обычаев, стиля жизни в новой стране, они чувствовали 
себя абсолютно одинокими, чужими, выброшенными из 
жизни:

Ходжу по Канаді та й милі рахую.
Где м’я ніч захопить, там і ночую.
Писав би я листи, та й вже папір маю.
Пішов би на пошту – дороги не знаю.
Вже й знаю дорогу, то не знаю мови.
Бідний же я бідний в канадській недолі.

Особенно остро переживали одиночество те, кто оста-
вил на Родине семью:

Лишив тата, лишив маму й молоду дівчину,
А сам пішов в Америку – мало не загинув.
Лишив жінку, лишив діти, лишив рідну мати,
А сам пішов в Америку свій вік марнувати.

Приезжая в Америку, иммигранты первой волны очень 
остро ощущали безысходность, так как понимали пробле-
матичность возвращения на Родину. Их песни рождались 
еще в дороге, во время утомительного путешествия через 
океан, в страшных нечеловеческих условиях. Впоследствии 
состояние усугублялось неимоверно тяжелыми условиями 
работы и желанием хотя бы умереть на Родине и быть по-
хороненным в родной земле:

Я в чужині загибаю, 
Марно життя йде.
Звідти легше вітер віє,
Де родинний край.
За родиною глядаю,
Але ж вона, де?
Там інакше вечоріє,
Там то серцю рай.
Ох ти, Боже милостивий,
Верни мя домів.
То ж мя серце туди тягне,
Тут і сну нема.
Хоч почую ще раз милий
Звук родинних слів.
Поки серце там не всохне,
Не усхне сльоза.

Идеализация и мифологизация Родины начинается 
с определенных ощущений – визуальных слуховых и т.д.. 
В родном краю и вечер другой, и краски, и звуки проника-
ют в самое сердце…

С научной точки зрения представляет интерес фоль-
клор современной украинской эмиграции. Некоторые ис-
следователи считают, что фольклор иммиграции утратил 
свое первоначальное значение и практически не создается 
и не используется современными иммигрантами. Однако 
в полной мере с этим сложно согласиться. Украинская диа-
спора в Европе и Америке проводит фольклорные песен-
ные конкурсы, в Интернете существуют специальные сай-
ты, с помощью которых современные украинские эмигран-
ты обмениваются песнями и стихами, Институт связей 
с диаспорой при Львовской политехнике провел конкурс 
на лучшее произведение об эмиграции среди детей, чьи ро-
дители работают за рубежом и т.д.. Интерес к фольклорно-
му творчеству свидетельствует о том, что современная, чет-
вертая волна украинских переселенцев представлена в ос-
новном не интеллигенцией, а рабочими-горожанами или 
сельскими жителями. Причем современные иммигранты 
используют как фольклорные произведения предыдущих 
поколений, так и новые современные. Старые образцы 
фольклорного творчества перерабатываются и обогащают-
ся новым содержанием. Интересно, что наиболее активны-
ми авторами являются представители канадских диаспор, 
основу которых составляют выходцы из западных областей 
Украины. Наиболее распространенными произведениями 
в данной среде являются эмоционально и содержательно 
противоположные песни «Ой Канадо, Канадочко, яка ти 
зрадлива», «У Канаді в Манітобі», «Ой Канадо, Канадочко, 
якась нещаслива» и «Заспіваймо си в Канаді», «А в Комарні 
добре жити», на свадьбах исполняют шуточную песню-та-
нец «Канада».

Статистические данные, с одной стороны, и произведе-
ния фольклора, с другой, обращают внимание на характер 
современной украинской эмиграции. Это эмиграция, вы-
званная экономическими причинами, как и первая волна, 
однако, если в начале ХХ века большинство украинцев вы-
езжало семьями, то сегодня – оставляя детей и супругов. По 
сути в Украине разрушается институт семьи и растет си-
ротское поколение:
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Ми все чекаєм, не летять лелеки…
Батьків ми маєм, та вони в краях далеких.
Не приголублять, не посадять на коліна.
Ми за живих батьків сирітське покоління.
Знайомий голос із телефону:
– Привіт, синочку! Як справи, доню?
В Мадриді сонце, спека в Лісабоні…
А що у вас там, синочки й доні?
А в нас зима, у нас морози люті.
Дитячі душі і розхристані, й роззуті.
А хто зігріє, хто посадить на коліна?
Ми за живих батьків сирітське покоління.

Таким образом, фольклор украинских эмигрантов от-
ражает проблемы и особенности современного момента, 
выполняя разнообразные функции: от самооправдания до 
сохранения национальной идентичности и поддержки свя-
зи с Родиной. Фольклор иммиграции является своеобраз-
ным духовным мостом между диаспорой и метрополией, 

отражая широкую гамму настроений. Фольклор эмиграции 
представляет собой изменчивое, подвижное образование, 
в отличие от фольклора, существующего на родине. Имен-
но поэтому он представляет собой значительный интерес 
для исследования динамики культуры, сохранения или 
утраты национальных традиций, их функций в чужерод-
ной среде. 

Мифологизация образа Родины в фольклоре имми-
грантов выполняет роль своеобразного «лекарства от но-
стальгии» и имеет для людей, оторванных от родной куль-
турно-исторической почвы, компенсаторное значение.
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МЕТОДИКА ФІКСАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ ПОДІЛЛЯ: СТРАТЕГІЇ РІЗНИХ ЗБИРАЧІВ

Оксана Шалак (Київ, Україна)

Питання методики фольклорного запису не могли по-
стати за часів, коли фольклорний зразок був тільки части-
ною літературного твору – як у давніх писемних пам’ятках, 
а самого записування як такого іще не практикували. Ці 
проблеми виникли лише в ХІХ ст., хоч і до становлення 
української фольклористики як науки: «Українська фоль-
клористика досить рано прийшла до теоретичного осмис-
лення істотності точного відтворення усного тексту запи-
сом» [2, с. 60]. Однак задекларовані принципи не завжди 
вті лювали на практиці, та й стосувалися вони переважно 
змісту, а не форми виконання.

Українські й польські дослідники, що фіксували фоль-
клор на Поділлі вже починаючи з 20–40-х років ХІХ ст., вка-
зували на важливість точного відтворення фольклорних 
зразків. «Систематичне вивчення Поділля, що включало 
збирання і дослідження етнографічних і фольклорних ма-
те ріалів, почалося в перші десятиліття ХІХ ст. і здійсню ва-
лося представниками вітчизняної і польської науки» [17, 
с. 15]. Так, З. Доленга-Ходаковський, який записував пісні 
в багатьох подільських селах, містах та містечках (Брацлаві, 
Тиврові, Вінниці та ін.), просив своїх кореспондентів, аби ті 
відтворювали почуте дослівно, навіть якщо записане їм ви-
дасться на перший погляд беззмістовним. Однак записи 
пісень самого З. Доленги-Ходаковського, здійснені 1814–
1819 рр., з об’єктивних причин мали відхилення у точності: 
«Характерною особливістю записів З. Доленги-Ходаковсь-
кого, зроблених латинкою, є нерідкі випадки подачі ук-
раїнських слів і текстів під впливом білоруської мови (під-
креслення наше – О. Ш.), особливо ж слуцького діалекту, 
носієм якого був Ходаковський. Тому тексти українських 
пісень він подає з пом’якшеним закінченням інфінітивів 
(szukati, robiti), з тенденцією до пом’якшення звуків г і к, 
особливо в закінченнях, де в українській мові вони тверді 
(babki, wysokij, kryniczenki, zyrki і под.), з постійним вжи-
ванням твердого р (drybne, zora, bystry ryczenki, braznuly), 
написанням borowik, polkownik, powinny і т. ін.» [19, с. 11]. 
Однак прагнення точності здебільшого стосувалося пісен-
них зразків, проза й далі залишалася набутком літераторів, 
які переказували фольклорні сюжети «близько до тексту» 
або переосмислювали її. Ще в 60-х роках ХІХ побутувала 
традиція переповідати почуті чи записані фольклорні зраз-
ки, здебільшого російською чи польською мовою. Таким 
було видання Л. Семенського [14], А. Новосельського [10], 
де є фольклорний матеріал із Поділля; значно пізніші фольк-
лорно-етнографічні нариси А. Свидницького [9], де пись-
менник у характерній для нього манері переповідав почуті 
казки, легенди, перекази, вірування, знані з дитинства. Так, 
Л. Семенський, подаючи легенду про «могили Сороки, Не-
промаха і Пракседи» (№ 24), що поблизу Кальника (тепер 
Іллінецького р-ну на Вінниччині), переказав її польською 

мовою: «Praxeda, władczyni Kalnika, miała wojnę z sąsidem 
władcą Nepromachem…» [14, s. 35] («Пракседа, володарка 
Каль ника, провадила війну з сусідом, володарем Непрома-
хом…»). Зосередженість на змістових аспектах фольклор-
ного зразка та ігнорування його форми були цілком у дусі 
панівної на той час романтичної естетичної концепції, або 
«романтично-етнографічного народництва», за словами 
В. Петрова [13, с.71].

У середині ХІХ ст. традиція переказувати народну про-
зу, переважно російською мовою, ще збереглася – пара-
лельно з першими спробами відтворювати зразки казок, 
легенд, переказів та ін. українською мовою (проте ро сійсь-
кою графікою). Так, Н. Данильченко в «Народных юридиче-
ских обычаях…» (1869 р.) подав легенду про Каїна і Авеля, 
що побутувала в Літинському повіті, переповівши її ро-
сійсь кою мовою (з усіма тогочасними правописними осо-
бливостями): «Утверждаютъ, что видимые на луне пятна 
есть изображение Каина, держащаго на вилах брата своего 
Авеля» [11, с. 1].

Однак у виданні, що побачило світ на дев’ять років 
раніше, – «Быт подолян» (Вып. ІІ, 1860 р.), зразки народної 
прози вже було подано українською мовою з характерними 
особливостями подільського говору – із використанням 
літер української та російської графіки, а також літер зі 
значком пом’якшення («ć») та із дашком («î»): «Був собі чу-
мак. Чумакував він чи рік, чи два; проглянув Божого ćвіту. 
От поіхав він раз оу дорогу, а жінка îого лышылася дома пры 
надіі; тут-тут мала родыты» [3, с. 59]. 

Закономірно, що в першій половині ХІХ ст. не йшлося 
хоч про якісь паспортні дані, у багатьох тогочасних збір ни-
ках вони – просто відсутні. Відбувалося це тому, що за пи-
сувачі захоплювалися народом, «безіменною колективною 
творчістю» [13, с. 71] і мало або зовсім не звертали уваги на 
конкретного виконавця. Не було й розуміння важливості 
датування фіксації, оскільки ще не практикували повтор-
них записів, а, отже, не було осмислення різночасових ва-
ріантів. Тільки окремі збірники містили вказівки, хоч і ду-
же приблизні, на місце фіксації. Так, у збірнику Жеготи Пау-
лі «Pieśni ludu ruskiego w Galicyi» («Пісні люду руського 
в Галичині») (Lwów, 1840, т. ІІ) упорядник зазначав: «з Бере-
жанського округу», «з Чортківського округу». Помітно не 
змінилося ставлення до паспортизації ще й у середині 
ХІХ ст. С. Руданський, приміром, пісні не паспортизував, 
що на той час в українській фольклористиці було пошире-
ним явищем. Пісні, які увійшли до рукописної збірки «На-
родные малороссийские песни, собранные в Подольской 
губернии», поетові були відомі з дитинства, він сам їх спі-
вав. Однак не називаючи прізвищ осіб, від яких записував, 
місце запису С. Руданський зазначив у самій назві: це 
Подільська губернія, здебільшого с. Хомутинці.
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За топонімами у зафіксованих фольклорних зразках 
визначив місця́ запису А. Димінського упорядник «Казок та 
оповідань з Поділля: В записах 1850–1860 рр.» (К, 1928) 
М. Лев ченко, назвавши п’ять повітів Подільської губернії: 
Кам’янецький, Проскурівський, Могилівський, Новоу-
шицький і Летичівський [21, с. 11]. Елементи паспортизації 
(імена оповідачів) містять перекази у запису А. Димінського: 
«Антошко Козіцкий розказує…», «Гаврилівський мужик Фу-
гела розказує…» [21, c. 159–160]. Характерно, що навіть на 
початку ХХ століття рукописні фольклорні матеріали Олени 
Пчілки з Могилева-Подільського і довколишніх сіл (1920–
1924 рр.) не завжди були паспортизовані, і тільки біля дея-
ких – зазначено: «Записано в Могилеві-над-Дністром від по-
ден щиці-селянки» [5]. Це, звісно, можна пояснити тим, що 
йдеться, здебільшого, про чорнові записи з багатьма лаку-
нами і скороченнями, де письменниця могла і не подавати 
паспортних даних. Значно точніше, докладніше пас пор-
тизовані трохи раніші (1907 р.) записи з Поділля М. Леон-
товича, що належать до цього періоду. Біля назв занотова-
них і «для хору уложених» пісень композитор зазначив (збе-
рігаючи особливості вимови подолян): «Од Л. Юркевича 
м. Стри жавка» [8, арк. 3], «Од д. Кітловскоії м. Тиврів» [8, 
арк. 6], «с. Білоусівка од М. Мацини» [8, арк. 8]. У деяких збір-
никах початку ХХ ст. місце запису збирачі й упорядники 
вказували в передмові або в скупих коментарях і при міт-
ках. У передмові, зазвичай, декларували і наукові принципи 
запису: «Записано весілля в м. Монастирищі, Київської 
губ., Липовецького у. (межова територія Поділля і Середньої 
Наддніпрянщини, тепер Монастирище Черкаської області – 
О. Ш.) в 1896–1900 роках від простих селян того ж містечка. 
Записувалось так, як вони проказували і співали, не додавши 
ні одного свого слова, – також і в мелодії пісень» [18, с. 4].

Скупа інформація про виконавців з’являється у паспор-
тах середини та другої половини ХІХ ст. Під деякими зразка-
ми пісень у рукописах і опублікованих матеріалах, зібраних 
на Поділлі, можна прочитати: ««Купальная». Въ Трос тян[це] 
Подольск. [губ.] отъ девицы Палашки» [12, арк. 55 зв.]; «За-
писано отъ Насти Каплуныхы изъ с. Луки Шаргородской 
Могилев. уезда» [12, арк. 56]; «Текстъ этой гаивки записанъ 
в м. Куне Гайсинского уез. отъ Оксаны Прис.» [12, арк. 50].

Значний поступ у розвитку наукових засад та позитивні 
зміни у ставленні до постаті виконавця засвідчує практика 
Марка Вовчка та Опанаса Марковича, які фіксували фоль-
клор і на Поділлі (Вовчок, Велика Бушинка, Гунька, Ко ва-
лівка, Мухівці, Рачки на Немирівщині). Ще до переїзду на 
Поділля вони провадили записи від обдарованих носіїв 
фольклору Палажки Кітчиної (з х. Петрушівка Борзенсько-
го пов.), Левка Бартоша (із с. Рожнівка Борзенського пов.), 
Теклі Дончихи (м. Джуньків Бердичівського пов.) та ін. 
Фольклористи залишили їхні короткі психологічні портре-
ти-характеристики, що мають важливу науково-докумен-
тальну вагу [20, с. 28–29]. У Немирові О. Маркович і далі 
фіксував відомості про виконавців – кобзарів та лірників. 
Одним із них був лірник Каленик Денисюк з Немирова [20, 
с. 35].

Фіксування музичного фольклору, нотування його ма-
ло свої особливості, оскільки ще на початку ХХ ст. запи су-
вачі здебільшого фіксували першу строфу, інші ж слова за-
лишалися без уваги, тому паспортизація містила ін фор-
мацію й такого плану: «Самгородок на Брацлавщині (з По-
ділля). Слова знає Параска, дочка Івана Лисого…» [6, с. 51] 
(записи М. Леонтовича).

Тільки в останній чверті ХІХ ст. в осмисленні по дільсь-
кого фольклору з’явилося прагнення відтворити реперту-
ар, його джерела та шляхи наповнення. Розвідкою, у якій 
було порушено проблеми лірницького репертуару, стала 
стаття В. Боржковського «Лірники» (1889). Аби простежи-
ти як, від кого, коли перейняв лірник Андрій Зоря (Довга-
люк) пісні та акафісти, дослідник подав докладні відомості 
про його учителя Никона [1, с. 671].

Розуміння важливості для науки варіантів дослідники 
подільського фольклору почали виявляти доволі рано. Уже 
З. Доленга-Ходаковський пісні у запису 1814–1819 рр. фік-
су вав у кількох варіантах [19, с. 10]. Записи з Поділля сере-
дини і другої половини ХІХ ст. засвідчують, що фіксування 
варіантів стає одним із важливих методологічних прин-

ципів, застосовуваних не тільки під час запису пісень, але й 
усної прози. Очевидно, такою була настанова Російського 
географічного товариства, програми якого публікував ча-
сопис «Подольские епархиальные ведомости» 1869 [15] і 
1884 [16] років. Величезна фольклорна колекція А. Ди-
мінсь кого (понад 2970 пісень різних жанрів, більше 700 
зразків фольклорної прози) охоплює різні варіанти гаївок, 
щедрівок, родинно-побутових, жартівливих, танцюваль-
них пісень, балад, а також казок, анекдотів, оповідань. 

Перші спроби деяких збирачів коментувати почуте та 
фіксувати репліки виконавців стали характерною особ-
ливістю записів другої половини ХІХ ст. Хоч важливість 
такого запису було усвідомлено не одразу, і збирачі комен-
тували, насамперед, найменш зрозумілі слова та вирази, 
а також діалектизми. Особливо багаті на коментарі описи 
весіль: С. Руданського, А. Димінського, Ф. Рибського, М. Ду-
чинського, Б. Поповського та ін. Коментування С. Рудансь-
ким «Подольського весілля…», наприклад, подекуди «пере-
ростає» у докладне порівняльне дослідження: «Увага. Сюю 
пісню чувъ я тілько одинъ разъ и не мігъ іі записати як тре-
ба. Теперъ рівняючи іі съ червоноруськими піснями Лука-
шевича, думаю шо и не одна, а дві пісні: одна трохи подібна 
до 23 писні на 160 листкові, а друга до 26 на 167-му листкові» 
[7, арк. 23]. Фіксування окремих реплік виконавця – харак-
терна риса текстологічної методики деяких записувачів ще 
в середині ХІХ-го, однак укінці століття та на початку ХХ-
го така практика стає послідовнішою. Олена Пчілка у по-
дільських записах 1920–1924 рр. фіксувала на полях черне-
ток відповіді виконавців на власні запитання. Приміром, до 
слів «Зовиця іде, як змія гуде…» у пісні «Пряду, сокочу…» 
письменниця подала примітку: «Хіба змія гуде? Так спі ва-
ють, от і в казках: прилетіла змія та й гу[де]» [4, арк. 1 зв.].

Характерно, що вже в другій половині ХІХ ст. за пи су-
вачі звертали увагу на назви пісень, казок, які давали на-
родному творові самі виконавці. Так, С. Венгрженовський 
фіксував назви подільських гаївок із Гайсинського повіту 
з особливостями говірки і вимови носіїв фольклору: «Воло-
даръ», «Крывого танця», «Заиньку за головоньку», «Ой якъ, 
якъ мыленького та пошукаты», «Самъ ходю, самъ», «Козло» 
[12, арк. 42–45]. 

Отже, наукові засади записування фольклору на По-
діллі зазнали значного розвитку впродовж ХІХ ст., вони 
від т ворювали загальні тенденції поглиблення мето до ло гіч-
них принципів в українській фольклористиці
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ДУШЕ В АРХАИЧЕСКИХ КУЛЬТУРАХ

Мария Шамякина (Минск, Беларусь)

Представления о душе не были стабильными на про-
тяжении всего существования человеческой цивилизации. 
В разные исторические периоды они сильно разнились, 
хотя и имели выраженные общие черты у различных наро-
дов, на разных континентах. Некоторые культуры и в наши 
дни сохраняют воззрения о нематериальной составляющей 
человека, характерные для архаического периода. О иных, 
не дошедших до нас, мы можем судить по письменным ис-
точникам (Древний Египет, Вавилон и др.)

Мы привычно используем понятие «душа» примени-
тельно к архаическим представлением о нематериальной, 
невидимой составляющей человеческого существа, даже 
если речь идет о первобытной культуре, шаманизме, о ми-
фологии и религии цивилизаций дохристианской эпохи. 
Мы автоматически переносим на них свои сегодняшние 
убеждения и знания, сформированные у западного челове-
ка под влиянием христианских духовных и культурных 
идеалов. Однако единая, неделимая и вечная душа, о бес-
смертии которой молимся мы сегодня, не совпадает с теми 
«душами», двойниками, невидимыми фрагментами и обо-
лочками, которые представляли объект размышлений лю-
дей древности.

«Энциклопедия мистических терминов» сообщает, что 
душа представляет собой «нематериальный (или тонкома-
териальный) элемент, или сущность человека, составляю-
щая его индивидуальность. Душу иногда отождествляют 
с разумом и самостью. В теологии душой называют часть 
личности, которая причастна божеству и переживает смерть 
тела» [6, с.191]

На современные западные представления о душе ока-
зала влияние античная философия. Для философов душа 
стала объектом интеллектуального, мыслительного анали-
за. Эпикурейцы, пифагорейцы, платоники и пр. определя-
ли душу по-разному, обращая внимания на ее различные 
аспекты и проявления. Во многом именно поэтому мнения 
современных западных людей в духовных вопросах тоже 
несколько разнятся – это напластования интеллектуальных 
усилий по «исследованию неисследуемого». 

Значительное место в логическом анализе нематери-
ального мира, объектов и форм, не воспринимаемых наши-
ми органами чувств, сыграл оккультизм, различные мисти-
ческие доктрины со времен средневековья и до наших дней.

При этом иерархи церкви неоднократно подчеркива-
ли, что мышление – это одна из функций души, которая ис-
пользует мозг лишь как инструмент. Таким образом, мы 
пытаемся изучать нечто высшее и более сложное при по-
мощи инструмента примитивного, принадлежащего низ-
шему порядку. Отметим, однако, что в трехтомной энци-
клопедии «Христианство» (Москва, Научное издательство 
«Большая Российская энциклопедия», 1993, т. 1) раздел 
«Душа» вообще отсутствует.

В исследование невидимой и непроявленной душевной 
жизни индивидуума внесли лепту и современные психоло-
гические и психоаналитические школы. В первую очередь 
направления, ведущие свое происхождение от К.Г. Юнга. 
Но и этот подход, хотя и основанный на наблюдении, а не на 
чистом «умствовании», тоже не отражает всей полноты кар-
тины. Иван Ефремов в романе «Лезвие бритвы» достаточно 
иронично отзывается об успехах психоанализа. «В очень 
древние времена египтяне, а позднее индийцы, – пишет 
он, – уже знали о сложном устройстве и глубине человече-
ской психики, чему мы, европейцы, до сей поры не можем 
научиться, даже в двадцатом веке, когда Фрейд опримити-
зировал психику человека, придав ей плоскую конструк-
цию из инстинктов моллюска» [2, с. 517].

Многие исследователи (Л. Леви-Брюль, Ж.-П. Ру, М. Элиа-
де, А. Анохин, Л. Потапов и др.) обращали внимание на не-
правильность употребления слова «душа» в отношении не-
материальных элементов человеческой сущности в архаи-
ческом мировоззрении. Л.П. Потапов в своей работе «Ал-
тайский шаманизм» пишет: «Термин «душа» только отдаля-
ет нас от выяснения сущности представлений, выражаемых 
названиями двойника у алтае-саянских народов, ибо при 
его употреблении трудно отвлечься от привычного смысла, 
вкладываемого в это понятие как в нашей, так и в западно-
европейской этнографической литературе (на христиан-
ский манер)» [3, с. 28].

Л. П. Потапов дает краткий анализ названий нематери-
альных аспектов человека разными исследователями шама-
низма у сибирских и алтае-саянских народов: «В. Вербиц-
кий опубликовал шесть следующих названий: тын, кут, 
jула, суне, сур, сус. А.В. Анохин, опираясь на свои записи 
у телеутов, дает семь названий, считая каждое из них свой-
ствами единой души. Он не упоминает термина сус, но 
к сказанному у Вербицкого добавляет названия узут и jаl 
салкын. В отношении же алтайцев Анохин пишет о душе 
«в собственном смысле слова» – суна и о душе «как само-
стоятельном существе» – jула, которую он считает двойни-
ком человека или животного. Название же тын у алтайцев 
он относит к жизнеспособности тела, проявляющейся 
в дыхании, одушевленности.» [3, с. 30–31].

При этом у каждого аспекта души имелась своя, четко 
определенная функция. Так, Ка, оживляющая тело, имеет эк-
вивалент в алтайских верованиях – кут. Словом тын назы-
валась душа-дыхание. Душа, способная отделяться от чело-
века при жизни и путешествовать по земному, небесному 
или подземному миру во время сна, камлания или болезни – 
jула. Л. Потапов уточняет: «Алтайцы без всякого колебания 
говорили о jула как двойнике живого человека, который по 
той или иной причине может покинуть тело и этим вызвать 
болезнь.» [3, с.48] В своем посмертном существовании душа 
для алтае-саянских шаманистов имела ряд собственных на-
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званий (сунна, узут, разные названия отмечали разные ста-
дии и формы существования души в за гробном мире).

Неоднородность понятия «душа» отмечают многие ис-
следователи, применительно к разным культурам. Один из 
крупнейших религиоведов ХIХ века Вильгельм Вундт в работе 
«Миф и религия» указывает: «В тех многообразных явлениях, 
которые мы охватываем названием веры в души, мы встреча-
ем понятие «душа» в двух существенно различных формах. 
Одно их этих понятий души мы можем назвать понятием 
о связанной душе, так как в этом случае душа есть свойство 
самого живого тела. Ему мы противопоставим понятие 
о свободной, отделимой от тела душе. Оба эти понятия души 
соединяются между собой с самых ранних пор» [1, с. 302].

Эта идея обладает особой притягательной силой. Она 
нашла свое отражение в искусстве и литературе, в различ-
ных эзотерических концепциях. В наше время она продол-
жает существовать, усложняясь, приобретая научные трак-
товки. Это, например, исследования астрального, менталь-
ного и других нематериальных тел, практики осознанных 
сновидений и трансовых состояний, медитации и изменен-
ные состояния сознания.

Писатель и ученый Иван Ефремов в романе «Лезвие 
бритвы» пишет: «Египтяне считали, что душа человека со-
стоит из семи различной сложности отделов. Из них назову 
Ка, или душу тела – его рефлексологию, Ба – душу дыхания 
или инстинктов, Кхабу или тень тела, Акху – сумму чувств 
и восприятий разума и, наконец, то, что имеет для нас сей-
час наибольший интерес, – Себ, пятая душа, наследствен-
ная, переходящая из тела в тело. Выражаясь современным 
языком, вместилище памяти поколений» [2, с. 517].

Но именно в шаманских верованиях и практиках по-
добные представления получили наиболее полную и слож-
ную форму. Следует отметить то, что знания шаманистов 
о нематериальной стороне мира и человека базируются не 
на философских умозаключениях и логических посылках, 
а на чистом опыте. Мирча Элиаде принадлежит самая ко-
роткая и емкая характеристика этого явления: «шаманизм – 
это техника экстаза». [5, с. 20]

Можно предположить, что понятие «душа» в сегод-
няшнем, христианском смысле слова значительно отлича-
ется от представлений о нематериальном двойнике челове-

ка, характерных для архаических культур постольку, по-
скольку здесь имеются в виду различные «субстанции». 
Бессмертная и вечная душа посланная Богом едва ли может 
быть объективно исследована научными методами. Древ-
ние народы, как и сегодняшние шаманисты и те, кто практи-
кует различные виды медитации, концентрации и вхожде-
ния в измененные состояния сознания, имели дело с ины ми 
явлениями. 

В определенных состояниях (транс, гипноз и самогип-
ноз, медитация, внетелесные путешествия, сновидения) 
скрытые в обычном состоянии психические процессы ста-
новятся доступны сознанию. Наиболее ярко эта особен-
ность проявляется в совершенно нормальном для каждого 
человека состоянии сна (БДГ-фаза, то есть, сон со сновиде-
ниями). З. Фрейд и К.Г. Юнг одними из первых отметили, 
что в состоянии сна содержание бессознательного стано-
вится доступным сознанию. Сегодня это уже привычный, 
устоявшийся научный факт.

Виталий Правдивцев пишет: «Похоже, в этих так на-
зываемых измененных состояниях сознания (ИСС) откры-
вается особый вид восприятия. Непостижимым образом 
человеку становится доступной информация, которая ни-
как не могла быть воспринята его органами чувств. Многие 
из тех, кто пережил ИСС, утверждают, что их сознание 
(душа, дух, разум, «Я») отделялось от тела и путешествова-
ло само по себе.» [4, с. 9] То же мы наблюдаем и в шаман-
ских странствиях за пределами видимого мира.
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СПІЛЬНЕ КОРІННЯ СИМВОЛІКИ В УКРАЇНСЬКИХ РОДИННИХ І КАЛЕНДАРНИХ ОБРЯДАХ

Ольга Яковлєва(Одеса, Україна)

У статті описані особливості світосприйняття на-
шими предками. Саме міфологічна свідомість є підґрунтям 
для спільної символіки в обрядах.

Є необхідність у виокремленні самостійної науки – сим-
вології. Конкретно розглядаються символи світла: сонце, 
місяць, зоря, зірки.

Ключові слова: міфологічна свідомість, обряд, символ. 

Матеріали народної духовної культури традиційно 
вважають этнографічними або фольклорними. В останні 
десятиліття актуальним у гуманітарних науках стає рі шен-
ня історико-лінгвістичних задач [3]. 

Нагадаємо, що нові, перспективні наукові проблеми 
і ситуації виникають на міждисциплінарному рівні дослі-
дження, тобто на стику різнорідних компонентів і матеріа-
лів, і жодна дисципліна не може існувати сама по собі і ви-
ключно для себе на сучасному рівні розвитку наукових 
знань [15:25].

У межах лінгвістичних досліджень на перший план ви-
сунуто проблему співвідношення мови і культури (пор. 
«Всесвіт, або різноманітні світи представлені людині через 
призму його культури, зокрема, мови» [8:16]). В рамках цієї 
дихотомії: «мова – культура» була і дотепер залишається 
важливою проблема реконструкції початкового стану еле-
ментів двох систем: мови і культури. Таким чином, – як пи-
ше М. Толстой, – задача реконструкції у мовознавстві, етно-
графії, культурології і навіть археології має багато спільно-
го і може вирішуватися подібними, або тотожними метода-

ми. Вироблення таких методів і підходів є основним науко-
вим завданням як етнолінгвістики, так і суміжних наук 
[15:37]. 

Як справедливо відмітив М. Дмитренко, символи тлу-
мачать у різних галузях знань, але в сучасних дослідників 
мало що можна почерпнути, «хоч і дехто вважає, що теоре-
тичні і практичні розробки про символ задовольняють 
будь-які смаки» [17:4]. Зараз, на нашу думку, є підґрунтя 
для виокремлення самостійної науки – симвології, в межах 
якої на міждисциплінарному рівні можна буде визначитися 
щодо розуміння феномена символу, а також представити 
систему національної символіки, перш за все, на фольклор-
ному матеріалі. Перспективними будуть і дослідження на-
ціональної символіки у інших текстах.

Зважаючи на те, що символіка – поняття етногенетич-
не, а українска система символічного відображення світу 
одна з найдавніших і найбагатших систем традиційної куль-
тури, дослідження останньої є надзвичайно актуальною 
проблемою для сучасної науки [17 : 3].

Система символів в обрядах, як родинних, так і кален-
дарних, своїм корінням сягає у сиву давнину, коли наші да-
лекі предки мали абсолютно інший тип мислення, інший 
«стандарт пояснення світу» (термін М. Поповича [11]). 

В лінгвістиці, як відомо, існує дуже давня традиція до-
слідження мови та мислення [12:65]. У когнітології,– одній 
із сучасних галузей мовознавства, – важливими є поняття: 
«ментальний лексикон мови», «концептосистеми мови», що 
апелюють до загального відображення світу носіями будь-
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якої мови. У наукових дослідженнях останніх часів акту-
альною стала теорія картини світу, і в Україні такі дослі-
дження проводяться з огляду на специфіку етнічної свідо-
мості мовців, з урахуванням традицій, обрядів, вірувань, 
міфології [12:83-84].

Абсолютно вірною є думка про те, що проблема мовної 
картини світу невіддільна від ширшої проблеми взаємних 
відношень мови і мислення [21 : 117].

Отже, важливими для нашого дослідження будуть по-
няття: «народний менталітет» і «мова». Зв’язок цих по-
нять, – пише М. Толстой, – з одного боку, всіма визнається, 
а з іншого, – ще мало вивчається, тому що по-різному розумі-
ється саме слово «менталітет» і по-різному розуміється сут-
ність цього явища. Визначення менталітету і його основних 
компонентів неможливе без об’єднаних і рівночасних зу-
силь представників різних наук – фольклористики, етногра-
фії, етнопсихології, мовознавства, соціології. Більше того, 
для вирішення цієї задачі М. Толстой вважає за необхідне 
створення інтердисциплінарної галузі науки, самостійної по 
своїм завданням, методу і об’єкту дослідження [15:38].

«Через проникнення в мовну картину світу пізнається 
ментальність (відображений у мові своєрідний спосіб мис-
лення і світовідчування) народу, його міфологічне мислен-
ня, виявлення мовних форм, що відтінюють універсальні 
логічні закони людського мислення» [4:87;93]. Отже, через 
мову обрядових текстів у їх системному вивченні, ми може-
мо cхарактеризувати, зрозуміти й усвідомити міфологічне 
світосприйняття світу предками, а також реконструювати 
систему обрядових символів.

З позиції сучасної лінгвістики, обряд – це текст, точні-
ше – гіпертекст, який має свої особливості та характерні 
риси [2].

Становлення лінгвістики тексту як самостійної мовоз-
навчої дисципліни припадає на 60-ті роки ХХ ст. До цього 
часу лінгвісти лише інтуїтивно шукали шляхи у текстовому 
лабіринті [12:108]. Проте й дотепер немає єдиного тлума-
чення феномена тексту, і така ситуація пояснюється цілим 
рядом причин [13:600]. 

При дослідженні різнорідних текстів ще й зараз нау-
ковці стикаються з певними труднощами, на які звернув 
увагу М. Зубов. Він писав, що зміст (значення тексту) за-
звичай взагалі не входить до мовознавчих категорій. Так 
склалося, очевидно, тому, що у процесі відомого розподілу 
філології на рубежі ХIХ–ХХ ст. на мовознавство та літера-
турознавство, лінгвістика «залишила» проблему значення 
тексту для інших близьких гуманітарних дисциплін – істо-
ричній науці, історії літератури, герменевтиці, критиці тек-
сту (пізнішій текстології) тощо. Насправді це не так: літера-
турознавство і мовознавство завжди усвідомлювалися на-
уковою спільнотою як філологічна єдність і ніколи не втра-
чала своєї найближчої спорідненості. 

Сучасний лінгвіст досліджує текст «не в аспекті роз-
гляду мовних явищ як одиниць кодової системи, а в аспекті 
реконструкції суспільних концептів, збережених у мовних 
проявах» [6:27–29].

Міфологічне мислення зараз розглядають як стрижень 
архаїчної свідомості, – зауважують М. Якименко і Ю. Мо-
сенкіс. Таке мислення має справу з поетичними тропами, 
переносними значеннями, метафорами, алегоріями, симво-
лами…, і це відтворилося у фольклорі та мистецтві [22:72]. 
Важливою вважають ці ж автори думку про те, що мови 
формувалися саме в епоху міфологічного мислення, і в ук-
раїнській науці міфологічне мислення цікавило дослідни-
ків досить давно [22:75].

Зокрема, наукова діяльність О.Потебні починалася з до-
слідження взаємодії мови і свідомості, отже, з дослідження 
міфологічного мислення. У першій половині ХХ ст. О.Фрей-
денберг у роботі «Поетика сюжету і жанру» писала про те, 
що народжується нова наука з нахилом в етнологію, соціо-
логію та психологію первинного мислення. Цей же автор 
зробила екскурс в історію вивчення «дологічного мислен-
ня» (термін ввів Леві –Брюль, але зараз сам термін запере-
чується) з наступним висновком: «Леві-Брюль у соціології, 
Прейс у етнології, Кассірер у філософії, Марр у лінгвістиці 
однаково визначають доісторичне мислення як «синтетич-
не», «комплексне», «дифузне» і «конкретне» [18:29]. 

В сучасній науковій літературі архаїчний тип мислення 
частіше за все називають «міфологічним», «міфопоетич-
ним», «міфотворчим», тому що саме у міфах віддзеркалю-
ється історія формування свідомості у людини та специфіч-
не світосприйняття, під яким розуміється осмислення та 
інтерпретація навколишньої дійсності.

Ми не ставимо собі за мету детально описати різні ти-
пи мислення, тим більше, що в роботах Ю. Лотмана, О. Ло-
сєва, В. Єрьоміної, О. Фрейденберг, М. Поповича, М. Мако-
вського, І. Франк-Каменецького та інших вже представлена 
історія вивчення цього питання. Зупинимося тільки на ос-
новних відмінностях архаїчного типу мислення, щоб зрозу-
міти, чому всі народи мали культ Сонця, культ покійників, 
мали свята воскресіння природи. 

Репрезентантами трансформацій в системі культурних 
цінностей є спільні символи як у родинних (сімейних) об-
рядах, так і у календарних. Тож символи ми будемо розгля-
дати не просто як засоби мови, вербальні знаки, а як формо-
утворення особливого буття, як матеріальні віхи, що демон-
струють суттєве і найважливіше у світорозумінні предків.

Архаїчний тип мислення називають «міфопоетичним» 
ще й тому, що, – по-перше, називати міфом тільки словесно 
виражене оповідання – це чиста умовність. Насправді, мі-
фом є і дії, і речі, і мовлення, і побут первісної людини (пор. 
обряд – це міф у конкретних діях). По-друге, життя людини 
і життя природи було єдиним цілим: світ і людина, яка його 
пізнавала, зливалися в уявленнях предків. Все в житті лю-
дей уявлялося і виражалося через зовнішній світ, через яви-
ща природи, і зовнішній світ представлявся у вигляді люд-
ських взаємовідносин [18: 25].

Відомо, що найархаїчнішими знаками визнано сонячні 
та місячні символи, які були тісно пов’язані з календарем. 
«Назви світил, – зауважує В. Г. Таранець, – появилися пізні-
ше поняття світла взагалі та його назви. Очевидно, що Сон-
це, Місяць і Зоря (зорі) являли собою в уявленні древніх 
українців триєдине ціле, кожна частина якого могла замі-
щати іншу. Нікого не було вище за ці світила, і всі вони ви-
ступали як рівноправні. Це був досить далекий час у житті 
слов’ян, коли у їх свідомості предмети чи явища існували у 
тернарних опозиціях, які зародилися у час переходу від ма-
тріархату до патріархату… Проте з часом серед трійки вста-
новлюється ієрархія залежності, у якій головну роль Госпо-
даря чи чоловіка сім’ї виконує Місяць.

Тристоронні відносини вийшли з бінарних, більш дав-
ніх, які, як показує фольклорний матеріал, представляли 
собою протиставлення Місяця / Сонця, з одного боку, та 
Зірок, з іншого. Тут Місяць і Сонце виступають як тотожні 
у своїх діях, як «очі» одного єства…» [14:69-70]. 

Зроблений нами аналіз пісень на заручинах, при сва-
танні, при готуванні короваю тощо підтвердив, що ті пісні 
за всіма ознаками є складовими сонцепоклонницьких куль-
тів і звеличують богів української астральної (сонцепо-
клонницької) віри: Мати Марусеньку родила, місяцем об-
городила, Сонечком підперезала, до свекорка випроводжала 
[16:343].

Тексти веснянок: Понад нашим селом три місяченьки 
рядом. Найперший місяченько – молодий Івасенько. Другий 
місяченько – молодий Василенько. А третій місяченько – 
молодий Петрусенко. А в нашій церковоньци є там три 
ясни зороньци. Найпершая зоронька – молодая Марисенька. 
Другая зоронька – молодая Настуненька. А третяя зоронь-
ка – молодая Ганнусенька [16:104].

Ой в нашій П’ятківці рубленая церков. А в тій церков-
ци три зірочки ясни – три дівочки красни [16:105].

– З ким ти, Марійко, шлюб брала? – З тобою, Васильку, 
з тобою, як із ясною зорьою. – По чим же ти, Марійко, пізна-
ла, що ти мене зорьою назвала? [16:106]. 

Наведені приклади свідчать про те, що у свідомості 
предків людина метафорично асоціювалася зі світлом, хоча 
для первісних людей це не було переносним значенням: ме-
тафори представляли собою рівноправні різновиди образу. 
Усі предмети (живі й неживі) були тотожними: тому і ді-
вчина, і парубок могли бути і зорьою, і зіркою, і місяцем, 
і соненьком. 

– Місяченьку, мій батеньку, скажи же всю правдоньку… 
[16 : 88]; або з текстів колядок та щедрівок: ясний місяць – то 
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господар; ясна зоря – його жона; ясні зірки – його дітки; не 
єсть же то ясне сонце, – єсть же то жона єго… [16:120–121]. 

У дородовий період, коли не існувало поняття спорід-
неності по крові, батько – це той, хто народжує світило-не-
бо, являє його, тобто дає світло, а значить дарує і життя 
[19:32]. 

У міфологічній свідомості людей існували чіткі парале-
лі між космогонією (творенням, «народженням» Всесвіту), 
тобто початком життя у природі, і початком людського 
життя. «Космогонічний міф, – пише М. Еліаде, – служить 
зразковою моделлю для всіх видів «діяння». Ніщо краще не 
забезпечує успіху в творенні та творчості (будь то селище, 
дім чи дитина), ніж копіювання космогонічного «творіння» 
[20:16]. На таку символічну спільність вказували І. Нечуй-
Левицький, М. Максимович, С. Килимник. 

І. Нечуй-Левицький так пояснює зв’язок народження 
Всесвіту і людини: «На думку про сотворіння людського 
тіла з дерева, а людської душі з огню навело людей небесне 
з’явище грому і блискавки в літніх хмарах, звідкіль розви-
вається початок життя в природі, де в небесному мировому 
дереві життя, в хмарах запалюється свічка мирового життя 
і божественна іскра – блискавка… Тут ми бачимо ту саму 
ідею про початок мирового життя, як і про початок люд-
ського життя: блискавка б’є в хмару і викрешує з неї іскру 
світового життя» [10:133].

У космогонічних віруваннях, що закарбовані в коляд-
ках і щедрівках, відбилося уявлення давніх людей про по-
чаток Світу як першошлюб Сонця й Місяця, Землі й Неба, 
Води й Вогню. В усіх міфологіях світу при початку світо-
творення стоять Вогонь і Вода, як чоловік і жінка при на-
родженні мікрокосму – людини. Саме шлюбові Води й Вог-
ню присвячено свято Купала, де зустрічаємо і вогнища, і ку-
пання або обливання водою.

Дощ, що спадає на землю, це вода, запліднена вогнем, 
світлом і від нього все родить. Це водночас шлюбне поєд-
нання неба (чоловіка) і землі (жінки), після цього вона ро-
дить жито-пшеницю і всяку пашницю. Відгомін цих уяв-
лень зберігається в піснях, баладах, повір’ях, обрядовос-
ті», – робить висновок Л. Іваннікова [17:33]. 

Так, наприклад, у народних віруваннях закріпилося 
уявлення, що навесні Ярило-Сонце відчиняє небо і випус-
кає тепло, дощ та росу на землю. В результаті відбувається 
«запліднення» Землі-матері. У веснянці з Волині співаєть-
ся: Та Урай матку кличе: та подай, матко, ключа одімкнути 
небо, випустити росу, дівоцьку красу [1:108].

Очевидним тут є ланцюжок: бог – цар – батько (пор. 
«Образ бога був створений до релігії, і він такий же давній, 
як і образ тотема» [19: 32]). Тексти веснянок це підтверджу-
ють: Володар, володар, володаренько, одчини райськії воро-
течка. Нема короля (попа) вдома – поїхав до Львова ключей 
куповати, церкви одмикати [16: 66].

Творення Всесвіту в уявленні прадавніх людей – це 
праобраз утворення сім’ї, тобто наявність жіночого і чоло-
вічого начала як єдиного цілого, що не розрізнювалось у мі-
фологічній свідомості [14], а пізніше уособлювалося в об-
разах Сонця, Місяця, Зорі, Синього Моря, Дунаю (в текстах 
це і чоловік, і жінка), від яких тільки й міг народитися і ма-
крокосм, і мікрокосм. Це закріпилося в такому тексті:

Ой як не було ще ні Землі, ні Неба,
А що й було тільки лиш Синєє Море,
А посеред моря Золотая Іва. – Радуйся!..
Та й урнули Птахи в Світові глибини,
Та й винесли птахи Золотий Камінчик,
Став із того каменя ясен Панич – Сонце. – Радуйся!..
Ще урнули Птахи в Світові глибини,
Та й винесли птахи Світел – Срібен Камінь,
Стала з того каменю Світла Панна Місяць! – Радуйся!..
Ще урнули Птахи в Світові глибини,
Та й винесли птахи Золотий Пісочок,
Стали із пісочку Дрібнії Звіздочки!
Радуйся! Ой радуйся, люде,
Світ Божий засвітився! [9:4]. 

Історик О. П. Знойко переконаний, що Київське поган-
ство першоджерелами Всесвіту вважало космічні вогонь 

і воду. Культ космічного вогню виявлявся в обожнюванні 
тріади світил: Сонця, Місяця і Зорі (Венери). Творча сила 
космічних води та вогню проявлялася в тому, що Вогонь 
перетворювався на воду, а вода на вогонь. За давніми уяв-
леннями – це й був основний принцип існування Всесвіту 
[5:54–59].

Тексти колядок та щедрівок донесли, мабуть, найдавні-
шу ідею творення сім’ї за аналогією світотворення, часто 
з нашаруваннями християнства:

На горі, на кам’яній, щедрий вечор, добрий вечор!
Влохи куют, церкву будуют, з трьома верхами,
з трьома вікнами.
В первім віконьци – яснеє сонце, в другім віконци – 
ясний місяченько,
В третім віконци – ясниї зірки. Ясний місяц – 
сам господар,
Яснеє сонце – господинька, ясниї зірки – 
єго дітки [16:122].

Весільні обрядові пісні також яскраво ілюструють кос-
могонічні уявлення щодо творення сім’ї: …Йде Івасьо до 
дів ки, як ясний місяць до зірки [16: 221]; Слала зоря та до 
місяця: – Ой місяцю, мій товаришу, не виходь же ти раній 
мене, ізійдемо обоє разом, освітимо небо і землю, зрадується 
звір у полі і гість у дорозі. Слала Марусенька до Василька: – 
Ой Васильку, мій суджений, не сади посаду раній мене, Об-
сядемо обоє разом, звеселимо два двори разом… [16:236].

Ховалося соненько за чорниї хмари, місячок видів, 
звіздоньці повідав,
А звіздонька зороньци. Зоронька вийшла, 
соненько найшла.
Ховалася Марисенька у своєго батенька, 
не могла ся уховати,
Дала ся людям взяти [16:286].

Непослідовність у називанні сонцем/місяцем то жінки, 
то чоловіка у вищенаведених текстах стає абсолютно зрозу-
мілою і за логікою, і хронологічно, якщо пригадаємо осно-
вну рису міфологічної свідомості: «все в усьому»; Сонце, 
Місяць і Зоря (зорі) – це триєдине ціле, і кожна частина ці-
лого могла заміщати іншу: – У мене батенько – ясний міся-
ченько. У мене матінонька – ясная зоронька. У мене батень-
ко – яснеє соненько. У мене сестронька – ясная звіз донька 
[16: 128]. 

В усіх міфологіях світу на початку світотворення сто-
ять Вогонь і Вода, як чоловік і жінка при народженні мікро-
косму – людини. Дійсно, майже в кожній пісні з циклу «на 
заручинах» згадується вода: Вода луги позабирала, доро-
женьки позаливала. Нема куди переїхати до пестуні на за-
ручини (16, с. 161).

У тихого Дунаєньку, у крутого береженьку Два голуба 
воду пили, потиху говорили [16:162].

За висловом М.І. Костомарова, «вода виражає пасивну 
першопочаткову матерію жіночої сутності, з якої, завдяки 
плодотворному дотику сутності чоловічої, виникли всі 
речі». Це – «пасивна жіноча сутність, пробуджена до пло-
дючості вогнем – світлом» [7:42]. Справді, під впливом со-
нячного променя весною тануть сніги, і вода дає ріст траві, 
квітам, деревам, всьому живому. Без води саме сонце несе 
посуху і смерть. Без сонця вода також мертва. Лише в по-
єднанні, як чоловік і жінка, вогонь і вода дають життя. 

Як відмічалося, шлюбові Води й Вогню присвячено 
свято Купала. Здавна вода вважалася втіленням життєдай-
ного начала родючих сил природи. Часто у весільних піснях 
зустрічається мотив про бажання хлопця напитися води: 
що означало кохати дівчину. Свою воду – дівочу вроду – дів-
чина пильно охороняла: Заручена Настя, заручена моло-
дая. Подай, Настенько, водиці із студеной криниці…

…Моя водиця дорога – дорожча меду і вина: По місяцю 
вичерпана, по ясній зорі несена [16:164].

Таким чином, можна переконливо стверджувати, що 
спільне коріння символів, зокрема космогонічних, у родин-
них і календарних обрядах своїм корінням сягає сивої дав-
нини, коли людина сприймала світ через призму міфологіч-
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ної свідомості, коли не розмежовувалися живі й неживі 
предмети, коли діяла формула «все в усьому», коли діями 
і словами в кожному обряді предки допомагали природним 
силам перемагати темряву, холод і смерть.
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ПАДСЕКЦЫЯ ІІ

АДМЕТНАСЦІ МАСТАЦКІХ СРОДКАЎ БЕЛАРУСКІХ АКАЗІЯНАЛЬНЫХ ТЭКСТАЎ

Марыя Бабчанок (Мінск, Беларусь)

Паколькі аказіянальная абраднасць цесна звязана з ма-
гічнымі ўяўленнямі людзей, што выклікала асаблівыя па-
чуцці страха і перасцярогі, то для выкананне рытуальных 
тэкстаў была характэрна эмацыянальнасць і вобразнасць. 
Звяртанні да «іншых» сілаў насычаны яркімі паэтычнымі 
вобразамі, якія прызваны іх задобрыць і не пакрыўдзіць, 
уз мацніць сілу заклікання. Важнае значэнне пры гэтым мае 
дакладнасць і выразнасць слова. 

Сярод вобразна-выяўленчых сродкаў беларускіх ака-
зія нальных тэкстаў найбольш ярка прадстаўлены эпітэт. 
Аднымі з самых папулярных азначэнняў, якія выка рыстоў-
валіся ў закляццях, прыгаворах былі антонімы «чысты – ня-
чысты», што было звязана з рытуальнай чысцінёй прадмета 
або чалавека, а таксама з суаднясеннем да «свайго» і «чу-
жога» свету. Амаль кожны прадмет, пададзены ў славеснай 
формуле, характарызуецца пэўнай адметнай якасцю, што 
звязана з імкненнем да ўдакладнення вобразу пры дапамозе 
знешніх і пачуццёвых характарыстык. Напрыклад, выраз 
«на татарскія горы» [4, с. 80] зусім не азначае канкрэтныя 
горы, а хутчэй накіроўвае думку выканаўцы на выяўленне 
вялікай адлегласці ад яго самога. Такім чынам, эпітэт не 
толькі дапамагае глыбей зразумець змест тэкста, але і павы-
шае яго эмацыянальнае ўздзеянне. У замовах эпітэты шы-
рока выкарыстоўваліся на аснове асацыяцыі з той крытыч-
най сітуацыяй, супраць якой яны былі накіраваны. Па коль-
кі асноўныя матывы славесных формул замоў уяўляюць 
сабой сімвалічную абарону, закрыццё, ачышчэнне, адсылку 
негатыўнай з’явы ў іншае месца, то эпітэты ўжываюцца 
ў якасці характарыстыкі гэтых дзеянняў і самой з’явы, а так-
сама для стварэння зусім іншага станоўчага вобразу «дапа-
можных» сіл: «Ехаў Касьцянцін на красным кані ў красным 
жупані, у красных чаботах, у красных нагавіцах і ў краснай 
шапцы» – у дадзеным прыкладзе відавочны сімвалічная 
асацыяцыя чырвонага колеру з агнём. У супрацьвагу гэта-

му, замова завяршаецца словамі з выкарыстаннем сімва-
лічных колераў вады, што на аснове кантраснасці ўзмацняе 
мастацкі вобраз: «Ішла Божа Маці сінімі марамі, зялёнымі 
мастамі, залатой чашачкай брала вады еты агонь заліваці» 
[3, с. 39]. Дакладныя і трапныя вобразы ствараюцца пры 
дапамозе эпітэтаў-прыдаткаў. Гэта ярка выяўлена, напры-
клад, у замове ад дажджу, дзе хмары характарызуюцца на 
аснове набліжэння пажаданага выніку: «тучы-адлятучы» 
[3, с. 41]. У галашэннях, якія выкарыстоўваліся як сродак 
магічнай барацьбы з прыроднай стыхіяй, эпітэты шырока 
ўжываюцца для ўзмацнення эмацыянальных характары-
стык. Напрыклад, для павелічэння значнасці крызісу, які 
прыносіць цяжкія вынікі для чалавека і яго гаспадаркі, 
дождж называюць «вялікім», прамені сонейка, якое дапамо-
жа ўсё выратаваць, – «крапелькаю расы гаручай», «святым 
агнём», а доля становіцца «непагоднаю» [5, с. 441]. 

Падобную функцыю маюць у аказіянальных тэкстах 
і параўнанні. Яны выкарыстоўваюцца пры неабходнасці 
стварэння яркага адмоўнага вобраза негатыўнага выйсця з  
крызіснай сітуацыі. У галашэннях пад час пажару, напры-
клад, чужая хатка параўноўваецца са «свякроўкай ліхой» [5, 
с. 441], што вельмі лаканічна і сцісла раскрывае прадчуванні 
чалавека цяжкага жыцця пры неспрыяльным выніку. Да-
дзенае супастаўленне мае ўстойлівы, традыцыйны харак-
тар, вобраз «злоснай свякрухі» даволі часта сустракаецца 
ў розных жанрах народнай паэзіі. Параўнанне з’яўляецца 
адным з самых распаўсюджаных прыёмаў і ў замовах, дзе 
магчымасць дасягнення жаданага выніку «падтрымліваецца 
верай у дастатковасць яго параўнання з вядомым і надзей-
ным фактарам» [3, с. 26]. У такіх замовах часцей спачатку 
апісваецца тая сітуацыя, з якой будзе адбывацца супа-
стаўленне: «На войстраві на Каяні бел камень ляжыць, на 
том камяні кедрава дрэва стаіць. Сокал прылятая – гняздо 
зьвівая, арол прылятая – гняздо збрасая», а затым на аснове 
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формулы «як – так» падаецца параўнанне: «Як на гэтым 
дрэві гнязду ня быці, на кедравым, так жа ў гэтыя лошадзі, 
у рыжыя, селязьню ня быці» [3, с. 96]. Такім чынам, уста наў-
лен не падабенства ці адрознення становіцца асноўным фак-
тарам для забеспячэння станоўчага выніку крытычнай сі туа-
цыі: калі так адбылося на іншым прыкладзе, значыць, і ў да-
дзеным выпадку выйсце павінна быць падобным.

У аказіянальных тэкстах багата прадстаўлена трады-
цыйная сімволіка, якая з’явілася ў выніку назірання чала-
века за прадметамі і з’явамі навакольнага свету і супа стаў-
лення іх са сваім уласным жыццём. Кожны сімвал мае сваё 
канкрэтнае значэнне, часам не адно. Вобразы прыродных 
стыхій, жывёльнага і расліннага свету набывалі сімвалічны 
змест і выкарыстоўваліся для характарыстыкі крызіснай 
сітуацыі, яе ўдзельнікаў, магчымых вынікаў. Шматлікія сім-
валы выкарыстоўваюцца ў замовах. Напрыклад, агонь уяў-
ля ецца ў выглядзе багатыра: «Памяні, Госпадзі, цара Давы-
да, цара Касцянтына, вы ўкрацілі зямлю і ваду – украціце 
гэтага багатага багатыра на гэтым месце» [3, с. 39], хваро-
ба або нячыстая сіла – у выглядзе чорнага ворана або ястра-
ба: «На моры, на кіяні стаіць дуб, на том дубі сядзіць чоран 
воран…» [3, с. 95]. Цікавы прыём супастаўлення выка ры-
стоўваецца ў галашэнні пры пажары, калі параўноўваецца 
вобразы хаты і чалавечай сілы: жанчына ў сваім звяртанні 
да Госпада атаясамляе сваё жыллё са сваёй жыццёвай 
энергіяй, якая сышла разам са згубленнем хаты: «А цяпер уся 
мая сіланька прапала – да Бога дымам пайшла...» [5, с. 441].

У беларускай аказіянальнай абраднасці знайшла сваё 
ўвасабленне і сімволіка лічбаў. Найчасцей у тэкстах сустра-
каюцца лічбы «тры», «дзевяць» і «дванаццаць». Лічба «тры» 
найбольш папулярная ў беларускім фальклоры і даволі ча-
ста выкарыстоўваецца ў розных жанрах. Вялікае значэнне 
маюць трохразовыя паўтарэнні тэкстаў, што звязана з ліч-
ба вай магіяй. Асаблівы магічны сэнс лічбы «тры» пад крэс-
ліваўся не толькі ў вербальным кампаненце, але ў абрада-
вых дзеяннях, колькасці атрыбутаў і г.д. З прыходам хры-
сціянства лічба «тры» набыла яшчэ больш важнае значэнне, 
асабліва ў царкоўных тэкстах. Яна стала сімвалізаваць усё 
духоўнае і абазначаць перш за ўсё Святую Тройцу – Бога-
Бацьку, Бога-Сына і Святога Духа, а таксама тры дара веш-

чуноў Хрысту як Богу, Цару і Збавіцельнай Ахвяры, тры 
адрачэння Пятра, тры крыжы на Галгофе, тры дабрадзецелі – 
Вера, Надзея, Любоў і іншае. 

З магіяй у сваім сімвалічным значэнні звязана выкары-
станне ў аказіянальных тэкстах лічбы «дзевяць», якая атрым-
ліваецца трохразовым паўтарэннем тройкі: «На моры, на 
кіяне стаіць дуб на тры і дзевяць какатоў» [3, с. 39].

Выкарыстанне асабістых імёнаў у аказіянальных абра-
дах звязана з узгадваннем людзей, якія маюць тыя ці іншыя 
асаблівасці знешнасці, здароўя і г.д. Напрыклад, каб па-
слабіць мароз, неабходна было налічыць дванаццаць знаё-
мых лысых, пры гэтым кожнага ўзгадаць па імені: «На гала-
ву (такога і такога) хлоп!», або выкарыстоўвалася такая 
формула: «Пятрусь лысы – трэсні мароз!» [4, с. 60]. У такіх 
тэкстах перш за ўсё выкарыстоўваўся прыём перанясення 
гукавых асацыяцый, якія ўзнікаюць пры моцных маразах 
(«мароз трашчыць») і пры пахлопванні па макушцы лысага 
чалавека. Такім чынам, правядзенне, нават у славеснай 
фор ме, дзеяння, якое прайграе сітуацыю больш хуткага 
вый сця з крызісу павінна паскорыць і рэальную падзею – 
паслабленне маразоў. Лічба «дванаццаць» у беларускім 
фальклоры перш за ўсё звязвалася з дванаццаццю месяцамі 
года і таму ўяўляла сабой вобраз пэўнай паўнаты, да-
сканаласці, завершанасці. Менавіта такая колькасць лысых 
людзей па вінна была называцца пад час сімвалічнага за-
клінання марозу дзеля таго, каб завяршыць уздзеянне гэтай 
прыроднай з’явы. У хрысціянстве сакральнасць лічбы «два-
наццаць» падкрэслена ў вобразах вучняў Хрыста, менавіта 
таму стала выкарыстоўвацца найчасцей пры ўпамінанні 
апосталаў.

Паколькі аказіянальная абраднасць звязана з магіч-
нымі ўяўленнямі людзей, то ў тэкстах даволі часта сустра-
каецца прыём увасаблення – надання неадушаўлённым 
прадметам чалавечых якасцяў. У антрапаморфных вобра-
зах уяўляюцца прыродныя стыхіі або з’явы, якія з’яўляюцца 
прычынай узнікнення крызіснай сітуацыі або яе наступ-

ствам: «Туча, туча, ідзі бокам, апыніся над Глыбокім: там 
пірожкі пякуць, табе крошкі дадуць, і цябе паджыдаюць» 
[3, с. 41].

Дзеля забяспечвання добрага надвор’я гаспадары 
імкнуліся задобрыць хмару, уяўляючы яе ў вобразе чалаве-
ка, якога запрашаюць у іншае месца. Сонца, дождж, на-
вальніца, мароз у аказіянальных тэкстах таксама нярэдка 
выступаюць у персаніфікаваных вобразах, менавіта да іх 
звяртаюцца з просьбай дапамогі, вырашэння крызісу, вяр-
тання звыклага ладу жыцця: «Сонейка яснае на небе, узайдзі 
ў іх непраглядныя цямніцы хаць адною лучынкаю светлаю, 
хаць адным тоненькім валаском залаценькім...» [5, с. 441]. 
Пры гэтым шырока выкарыстоўваюцца памяншальна-ла-
скальныя формы, якія дазваляюць павысіць эмацыяналь-
насць: «Аганёк, аганёк ад Госпада Бога, да не даў табе Бог 
раскошы не гарэць, ні ўгарацца, вадой разлівацца» [3, с. 40].

Важнае месца ў замовах займае прыём персаніфікацыі 
хваробы, да яе звяртаюцца як да жывой істоты. Гэта звяза-
на з выгнаннем хваробы, са знішчэннем яе ў вербальнай 
формуле з верай у тое, што гэта выклікае падобную падзею 
ў рэчаіснасці. У тэкстах хваробам надаюцца самыя асноў-
ныя ўласцівасці жывой істоты: полавыя адрозненні, наяў-
насць асабістых адносін паміж імі, знешнія антрапаморф-
ныя апісанні: «Ішоў святы Аўрам з сваім сынам Сакам, няс-
лі яны залаты шост і стрэлі яны семдзесят сем жон, голых 
і босых і проставалосых» [3, с. 254]. У гэтым прыкладзе 
ужываецца яшчэ адзін літаратурны прыём, які служыць 
для падпарадкавання славеснай семантыкі адвольным гу-
кавым асацыяцыям. Алітэрацыя ўяўляе сабой паўтарэнне 
напрацягу ўсяго дадзенага тэксту зычнага гука «с».

У аказіянальных тэкстах папулярным з’яўляецца пры-
ём выкарыстання алегорыі, якая часцей звязана з адлю-
страваннем прычыны крызісу, супраць якога накіраваны 
рытуальныя дзеянні. Напрыклад, іншасказальна абма лёў-
ваецца ў замове супраць пажару агонь: «На гарэ-востраві 
стаіць божы прастол; састаўлен тэй прастол ні з вады, ні 
з зямлі, а састаўлен прастол з пламена вогненна» [3, с. 39–40]. 
Алегорыя дапамагае стварыць найбольш значны вобраз 
стыхіі, у гэтым выяўляецца асаблівая пашана і страх чала-
века перад тым, што было яму незразумела і непадуласна.

Часта сустракаецца ў аказіянальных тэкстах, як і ў ін-
шых жанрах беларускага фальклору, мастацкае пераболь-
шванне. Гіпербала служыць часцей за ўсё мэтам узмацнен-
ня мастацкага эфекту, драматызацыі сітуацыі. Дзеля суці-
шэння пажару ў замовах выкарыстоўвалі вобразы, якія бы лі 
накіраваны на запужванне агню: «Над табою стаяць тучы 
грозныя, пад табой стаіць мора сіняе, агароджаны вы зялез-
ным тынам» [3, с. 39]. Ужываецца ў аказіянальных тэкстах 
і адваротная гіпербала, або літота. Яна дазваляе на аснове 
кантрасту пабудаваць яркія мастацкія вобразы збавіцелей 
людзей ад крытычных абставін. Напрыклад, у замове суп-
раць пажару Маці Божая «залатой чашачкай брала вады 
еты агонь заліваці» [3, с. 39].

Даволі шырока ў аказіянальных тэкстах ужываюцца 
інтанацыйна-сінтаксічныя сродкі, якія дазваляюць больш 
ярка раскрыць змест, падкрэсліць асноўныя пачуцці, па вы-
сіць эмацыянальнае ўздзеянне і лагічна выдзеліць галоўныя 
думкі і агульны сэнс. Паколькі аказіянальная абраднасць 
знаходзіцца ў прамой залежнасці ад той сітуацыі, якая вы-
клікала неабходнасць яе правядзення, то найчасцей тэксты 
пабудаваны на звяртанні да вышэйшых сілаў. У галашэн-
нях, замовах і царкоўных тэкстах выкарыстоўваюцца зва-
роткі да Бога, да святых, анёлаў, непасрэдна да самой кры-
зіснай сітуацыі альбо яе выніку, а таксама да «незвычай-
ных», фантастычных істот, якія атаясамляюцца ва ўяўленні 
чалавека з прыроднымі стыхіямі і з’явамі, станамі здароўя 
і г.д. Такімі ўяўнымі істотамі могуць быць, напрыклад, раз-
настайныя царыкі і багатыры – вобразы агню: «Цар зямны, 
цар нябесны, цар вадзяны, цар агнявы, цар лесавы, цар дама-
вы, прашу я вас, малю я вас, уцішыця, уніміця» [3, с. 38]. 
Стварэнню эмацыянальных акцэнтаў спрыяе таксама ўжы-
ванне памяншальна-ласкальных слоў. Асабліва часта гэты 
прыём можна сустрэць у галашэннях, паколькі менавіта 
яны вымаўляліся асабліва пачуццёва. Таму ў галашэннях 
вы дзяляюцца такія словы, як «сэрданька», «долечка», «сі-
ланька» [5, с. 441], якія ствараюць асаблівы трагічны на-
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строй і адносяцца перш за ўсё да самога чалавека і яго маё-
масці, да таго, што ён абараняе ад крызісу (пажару, хваро-
бы, дажджу і г.д.).

Адным з самых выразных сродкаў гукапісу з’яўляецца 
рыфма. Аднак яе выкарыстанне ў аказіянальных тэкстах 
даволі абмежаванае. Рыфмаваныя тэксты сустракаюцца ў за-
мовах, хаця і там яны не вельмі распаўсюджаны. Напрыклад, 
у замове ад пажару: «Цар Гарадзей, агнём не ўладзей, жаркіх 
іскраў не раскідай, пустога дыму не пускай» [3, с. 38]. У гэтым 
урыўку рыфма ўтвараецца пры дапамозе сугучнасці слоў, 
якімі завяршаюцца радкі папарна. Такім чынам, рыфма на-
дае большую эмацыянальную афарбаванасць тэксту, павы-
шае магчымасці яго псіхалагічнага ўздзеяння.

Аказіянальныя тэксты маглі выступаць і як самастой-
ны сродак магічнага ўздзеяння. У такім выпадку, славесныя 
формулы з’яўляюцца своеасаблівай заменай для іншых кам-
панентаў абрадаў (напрыклад, дзеянні могуць апісвацца 
сло вамі), або ў такіх тэкстах змяшчаецца зварот чалавека да 
«іншых» сілаў за дапамогай у вырашэнні сітуацыі.

Такім чынам, вербальны кампанент займае вельмі важ-
нае значэнне ў структуры аказіянальнага абраду. Для тэкс-
таў характэрна асаблівая мастацкая вобразнасць і эмацыя-
нальная экспрэсіўнасць, якая перш за ўсё была выклікана 
і непарыўна звязана з прычынай правядзення абраду – з той 
самай крытычнай сітуацыяй, што парушыла нармальны 
ход жыцця і выклікала крызіс. Гэтыя акалічнасці выклікалі 
асаблівыя перажыванні і пачуцці, якія ўвасабляліся ў мас-
тацкіх характарыстыках абрадавага слова. Менавіта таму 
кры зісная або крытычная сітуацыя ў аказіянальных тэк-
стах выступае ў розных вобразах (людзей, жывёл, раслін, 
фантастычных істот), але заўсёды з ёй вядзецца барацьба 
раз на стайнымі магічнымі спосабамі. Магчымасці дзейс нас-
ці слова, уплыў на чалавечую свядомасць цесна звязаны 
з яго выразнасцю, трапнасцю, дакладнасцю. Слова, надзе-
ленае асобым сэнсавым значэннем, здольна ўздзейнічаць на 
псіхіку чалавека на падсвядомым узроўні. Менавіта таму 
набор паэтычных вобразаў і сродкаў аказіянальных тэкстаў 
уяўляе сабой цэласную, даступную і лагічную структуру, 
якая мае, перш за ўсё, утылітарную і мастацкую функцыі.

Практычная накіраванасць слова ў кожным канкрэт-
ным выпадку спецыфічная, гэта можа быць суцішэнне ма-

розу, граду, навальніцы, выкліканне або спыненне дажджу, 
выратаванне ад хваробы і г. д. Але заўсёды ярка выяўляецца 
супраціўленне вызначанаму крызісу ў жыцці чалавека. Ма-
стацкая функцыя непарыўна звязана з магчымасцямі рэалі-
зацыі магічнай формулы, якая абапіраецца на веру людзей 
у сілу славеснага ўздзеяння. Выкарыстаныя мастацкія прыё-
мы ў аказіянальных тэкстах з’яўляюцца неабходнай знеш-
няй формай адлюстравання перажыванняў і пажаданняў 
чалавека ў бок вырашэння крызіснай сітуацыі.

Аказіянальныя тэксты ўтрымліваюць у сабе вялікі 
скарб паэтычных сродкаў, якія выяўляюць багацце і ха-
раство народнай творчасці. Спалучэнне функцыя нальнасці 
і мастацкасці, залежнасць ад крытычнай ці крызіснай 
сітуацыі, а таксама павышаная эмацыянальная афарбоўка 
і разнастайнасць пачуццёвай палітры з’яўляюцца асноў-
нымі характарыстыкамі аказіянальнага вербальнага кам-
панента. 
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ТОПОНИМИЧЕСКИЙ ФОЛЬКЛОР ИРАКИ

Муса Багомедов (Махачкала, Республика Дагестан, РФ)

Изучение ономастикона уникального региона мира 
Дагестана, а также исторических судеб проживающих здесь 
народов, на наш взгляд, должно занять одно из важных 
мест в изысканиях не только лингвистов, но и историков, 
этнографов, географов и литературоведов. Он является 
ценнейшим источником для топонимических исследова-
ний. Это подтверждает ряд факторов. В природно-геогра-
фическом и климатическом отношениях регион харак-
теризуется большим богатством и разнообразием. Терри-
тория республики делится на равнинную, предгорную, 
горную и высокогорную географические зоны. Ярко выра-
женная особенность – сильная расчлененность рельефа, 
состоящего из хреб тов, плато, ущелий и долин [Hароды 
Дагестана 2002: 10]. 48 % территории занимают горы. Ре-
спублика граничит по суше и морю с пятью государствами. 
По официальным данным [Дагестанская АССР 1980; Респу-
блика Дагестан 2001] в республике насчитывается более 
одной тысячи шестисот населенных пунктов: одна тысяча 
пятьсот семьдесят шесть сельских населенных пунктов, де-
вятнадцать поселков городского типа и десять городов. На-
селение республики составляет более двух с половиной 
миллионов человек, среди которых представители более 
ста национальностей. Языки народов, проживающих в Да-
гестане компактно (всего двадцать восемь языков), при-
надлежат в основном к трем языковым семьям: кавказской 
(двадцать три), тюркской (три), индоевропейской (два). 

Актуальность сбора и систематизации топонимиче-
ских единиц языков народов Дагестана возрастает в связи 

с тем, что идет интенсивный процесс исчезновения микро-
топонимии целых селений. Этому способствовало: а) на-
сильственное переселение жителей десятков дагестанских 
сел на территорию депортированного населения Чечено-
Ингушской Автономной Советской Социалистической Ре-
спублики в 1944 г.; б) миграция населения с гор на равнину; 
в) слабая занятость населения сельским хозяйством и др. 
Особую тревогу вызывает состояние незафиксированного 
материала. Из более 1600 населенных пунктов Дагестана 
в силу определённых причин в течение последнего полувека 
с лица земли исчезли более двухсот. Этот процесс продол-
жается. Поэтому сбор и фиксация микротопонимов и топо-
нимического фольклора является актуальной проблемой. 

Особое внимание необходимо обратить на исследова-
ние топонимического фольклора. Легенды и предания (как 
правило, исторического характера) в основном раскрыва-
ют историю заселения края и происхождение названий на-
селенных пунктов, местностей, гор, рек и др. В ряде случаев 
они помогают лингвисту в этимологизации топонимиче-
ских единиц.

Исследование топонимического фольклора не всеми 
специалистами воспринимается одинаково: так называе-
мые топонимические легенды почти всегда представляют 
интерес только для фольклористов [Попов 1965: 65–66], 
«только в очень редких случаях они бывают полезны» 
[Матвеев 2004: 5–11], «…представляют определенный ин-
терес как своеобразные источники топонимического фоль-
клора» [Горбаневский 1985: 18]. 



67

В данной статье рассматривается топонимический 
фольклор селения Ираки Дахадаевского района Республики 
Дагестан. Материал собран в полевых условиях во время 
экспедиции в 2007 г. у информаторов Багомедова Г.И. 
(1941 г.р.), и Магомедовой Г.М. (1946 г.р.). В последующем 
материал дополнялся и уточнялся у других информаторов. 
Ираки является мононациональным селом – проживают 
даргинцы. Оно граничит с сел. Дибгаши, Калкни, Зубанчи, 
Зильбачи Дахадаевского района и Цурхачи Кайтагского 
района. В селе проживает около 400 человек. В школе обуча-
ются 62 учащихся, их обучают 14 учителей.

Самоназвание Ирикьа Ирика, соседи называют Ирикь 
Ирик, Иракьи Ираки. Образование ойконима Иракьи Ира-
ки в народе связывают с названием государства Ирак, что 
маловероятно. Других версий нами не зафиксировано. Рас-
крытие этимологии данного ойконима дело будущего.

Приведем несколько примеров из топонимического 
фольклора иракинцев. Они связаны со следующими ми-
кротопонимами: ХIилтIала хIяб, Лайла хIакь, ХIякьикьа 
гIями, ХIилисла гIиницц, Маммакъад, Ттаппри хъу, Мячяй 
хъу, ДурумхIя хъяб, Хулал гIинкъурби.

Местность ХIилтIала хIяб «Могила Хилта» (где ХIил-
тIа, возможно, антропоним – мужское личное имя или 
прозвище; как имя сегодня ни у кого из жителей села не за-
фиксировано) в народе считается святым. Возле этой моги-
лы хоронили при выкидыше детей 2–3-месячного возраста.

На поляну Лайла хIакь (этимология неясна) собирают-
ся для вызова дождя. Здесь жители села раздают милосты-
ню, молятся.

ХIякьикьа гIями «Яма хакика» является местом для со-
хранения костей животных, которые были зарезаны при со-
вершении обряда хIякьикьа хакика. По мусульманскому об-
ряду кости таких животных не рубят, не ломают, а прячут 
в укромных, недоступных для кошек, собак и др. местах. 

Лечебную воду с родника ХIилисла гIиницц используют 
для удаления бородавок.

При отсутствии или потере грудного молока женщины 
приходят к местности Маммакъад «Родник груди, букв. 
Родник сиски». Имеется специальное оборудование в виде 
бочки, сделанное из орехового дерева. Женщина опускает 
грудь в воду, рядом кладет зерно, яйцо и просит Всевышне-
го, чтобы появилось молоко для её младенца.

В окрестностях села имеются две пашни Ттаппри хъу 
«Пашня обувь (мужская обувь)» и Мячяй хъу «Пашня чеш-
ка (женская обувь; мн. ч. чешки)». Рассказывают, что это 
следы проходивших отсюда великанов – мужчины и жен-
щины. Скорее всего, пашни так названы по признаку внеш-
него сходства.

Говорят, что на перевале ДурумхIя хъяб в образе сель-
чан и других людей встречаются черти. Рекомендуется, 
чтобы на этом месте не останавливались и ни с кем не об-
щались. Был случай, когда к их сельчанину, который присел 
передохнуть, подсела красивая женщина. Тот хотел обнять 
ее, но она убежала. После этого мужчина заболел и умер.

В огромной пещере Хулал гIинкъурби «Большие пеще-
ры» может поместиться целая отара овец. Рассказывают, 
что из мельницы с полной мукой сумкой домой возвращал-
ся иракинец. Возле пещеры он встретил свадьбу чертей. 
Они сняли с его плеч сумку и пригласили танцевать. Он 
долго танцевал, и очень устал. Потом черти отпустили его 
домой, но попросили о встрече никому не рассказывать. 
После этого мука в его сундуке не заканчивалась. Так он 
жил припеваючи. Случайно он рассказал соседям о случив-
шемся. Тогда мука сразу исчезла.

Таким образом, топонимические легенды и предания 
народов можно разделить на две группы – мифологического 
и исторического характера. В мифологических основной мо-
тив группируется вокруг мифических существ, суеверий и др.
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ЕМОЦІЙНО-ЕКСПРЕСИВНЕ ПОЛЕ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ПІСЕНЬ

Евеліна Боєва (Одеса, Україна)

Відомий дослідник історичної поетики О. М. Веселов-
ський [2] вважає необхідним виділяти в усній народній 
творчості поетичне койне – специфічний поетичний стиль 
народної пісні, для якого характерні особлива поетичність 
та м’який ліризм; ось чому настільки частотне (передусім 
у ліричних піснях) вживання здрібніло-пестливих форм, 
які виявляють ставлення мовця до миру, передають душев-
не хвилювання. Емоції – це одна з найважливі ших сторін 
людського існування; вони пронизують життя людини, су-
проводжуючи емоційною оцінкою будь-яку його діяль-
ність. Тому не випадковим є багатство конотативної лекси-
ки, яка в деяких місцях пронизує всі рядки, створюючи 
своєрідні емоційні блоки: «Ой у садоньку павоньки ходять, 
Павоньки ходять, пір’янько ронять. Ходить за ними красна 
дівонька, Пір’янько збира, в рукавець кладе [7, с. 79]; Своєму 
батеньку да на рукавички, Своїй матінці да на серпаночки. 
Собі молоденькій да на подарочки» [11, с. 78].

Емоційно забарвлена лексика створюється за допомо-
гою здрібніло-пестливих суфіксів, хоча інколи вони можуть 
включати тіль ки сему «маленьких розмірів»: мисочка [8, 
с. 30], дворик, топорик [8, с. 112].

Але частіше вони несуть у собі й інші значення, це ті 
додат кові відтінки, які допомагають створити атмосферу 
інтимності і навіть співпричетності.

Перш за все конотативні суфікси приєднуються до слів 
з семою «живе». Максимальна кількість утворень – найме-
нування осіб: дівчинонько [10, с.30], чумаченьку [9, с. 220], 

дитинка [8, с. 110]. Серед цієї групи лексики найбільше 
число дериватів має слово «мати» та синонімічні йому. Осо-
бливо ніжне, дбайливе ставлення до матері, любов до неї, 
передається за допомогою маркованих дериватів: мату-
сенько [10, с. 156], матіночка [8, с. 39], мамочка [10, с. 166], 
мамцю [3, с. 70], мамко [10, с. 139], матуся [10, с. 83], матін-
ка [8, с. 55], матінонька, маменька [7, с. 74], матіночка [7, 
с. 88], матюнка [11, с. 125], ненька [3, с. 217].

Як характерний прийом фольклорної мови можна ви-
ділити створення назв осіб за професією за допомогою сти-
лістично маркованих суфіксів. Подібні утворення в літера-
турній мові мають негативний характер, який у поезії від-
сутній: лікарочок, столярочок [3, с. 190], музиченьки [10, 
с. 151], рибалочки [10, с. 119], кухарочка [7, с. 47], кухаронь-
ка [7, с. 48], купчики [8, с. 95], ковальчик [3, с. 32], воротар-
чик [3, с. 38], жовнірик [3, с. 107], полковничек [3, с. 74], пере-
візнички [11, с. 264], писарець [11, с. 328].

Подібне можна спостерігати і при створенні назв осіб 
за соціальним станом: міщаночка [3, с. 37], княгинойка [7, 
с. 87], панянонько [6, с. 98], челядонька [7, с. 77], служеньки 
[7, с. 85].

Фольклорна традиція допускає створення демінутивів 
на позначення національності: туркенонька, татарчатко 
[11, с. 49], циганочка [10, с. 105]; в назвах осіб за професією 
чоловіка: крамарочко [11, с. 300], попаденька [11, с. 389], 
поповичка [7, с. 75], в яких також відсутня негативна коно-
тація.
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У сфері назв осіб спостерігаються цікаві явища на межі 
словотворення та лексикології: «назви осіб, зокрема, утво-
рюють у фольклорній системі синонімічний ряд, що вклю-
чає не тільки словотвірні, а й лексичні синоніми. Так, у най-
митських і заробітчанських піснях синонімами виявляють-
ся слово «наймит» із розгалуженим словотвірним рядом, 
а також лексика, взаємозамінна у варіантах пісень: найми-
ток, наймитонька, наймитець, наймиточко, наймиченько, 
наймичук, наймитище, бідний, жеборак, батрак, бурлак, 
бурлака, бурлаченько, дворак, сирота, сиротинка» [4, с. 58].

У піснях з любов’ю називають все, що оточує людину. 
Емоційна лексика створює атмосферу інтимності, передає 
ліричний настрій. Демінутиви створюються як від конкрет-
них, так і абстрактних понять: сорочечка, рученька, садочок 
[10, с. 157], закаблучки, підошовки [8, с. 57], сторононька 
[10, с. 180], честонька [10, с. 139], одрадонька [11, с. 254], ве-
сіллячко [7, с. 131], славонька [11, с. 338].

Для мови фольклору характерна велика кількість демі-
нутивів від назв тварин: коник [7, с. 45], кониченько [7, 
с. 59], коничок [11, с. 154], горобчик, синичка, пташечки [8, 
с. 102], соловейко [10, с. 180]; від назв природних реалій: зі-
ронька [10, с. 13], вишенько, черешенько [10, с. 91], ярочок [8, 
с. 21], лісочок [8, с. 29]. «Необхідність починати з природи 
існує незалежно від свідомості й наміру, і тому непорушна; 
вона, так би мовити, розмах думки, без якого не існувала б 
і сама думка» [6, с. 65]. В цьому відображується не тільки 
ніжність і ліризм народу, але найчастіше – двоплановість 
композиції пісні. При зіставленні двох мотивів (картина 
природи – картина людського життя) «один підказує ін-
ший, і з’ясовують один одного, причому перевага на боці 
того, що наповнений людським змістом» [2, с. 114].

Образ-символ завдяки прийомам внутрішнього зці-
плення образів ідеалізує реальний, допомагає своєю кра-
сою побачити краще в реальних картинах; можна навіть 
твердити, що саме в символі міститься основний емоцій-
ний заряд пісні, який посилюється здрібніло-пестливим 
суфіксом. Виникає своєрідна емоційна конденсація: «– Мо-
лодая перепелочко, Чого рано з вирію вийшла?…– Молодая 
Марусенько, Чого рано заміж пішла?» [11, с. 158].

А горобчик до синички ходив,
А він їй подарунки носив.
Ти синичко, ти голубка моя,
Прорвалася й у крилечку діра,
Загубилась подарунка твоя.
А Сашко до Марусі ходив… [8, с.24–25].

Паралелізм «людина – образ тварини» настільки звич-
ний, яскравий, що може експлікуватись: «Соловей, соло-
вей – Грицек, Сивая зозуленька – Галочка» [11, с. 105].

У літературній мові відбиття негативної оцінки здій-
снюється за допомогою пейоративних суфіксів, які харак-
теризуються сильною оцінною експресією. Пісенний же ма-
теріал дає лише кілька таких утворень: татарюго [3, с. 194], 
«волоцюга, забіяка, злий катюга» [11, с. 391]. Значення зне-
важання передається за допомогою суфікса -к-: «Завзялись 
ляшки, завзялись панки, Ще й превражії люди» [3, с. 46]. 
Здебільшого негативне ставлення виражається за допомо-
гою здрібніло-пестливих суфіксів. Цьому сприяють синтаг-
матичні партнери, які вказують на істинний зміст: «Моска-
лики – вражі сини – обманщики, Таки тебе, молоду дівчину, 
да й обманять» [11, с. 341]. У цьому випадку можна говори-
ти про своєрідну антонімізацію здрібніло-пестливих суфік-
сів у мові фольклору.

У мові фольклору здрібнілі суфікси можуть приєдну-
ватися до слів з пейоративним значенням. При цьому нега-
тивна конотація посилюється, образ стає яскравішим: муч-
ка [3, с. 107], воріженьки [3, с. 266], війнонька [10, с. 180], 
неславонька [8, с. 61], лишенько [8, с. 86], шкодка [8, с. 109], 
чужинонька [7, с. 109], досадонька [7, с. 108], розлучка, нуж-
донька [3, с. 121], лютенький [7, с. 125].

Цікавими є семантичні відношення демінутивних утво-
рень cлова «війна». Всі контексти вказують на те, що слово 
містить негативну оцінну сему. Але під час великого походу 
навіть ті матері, що в звичний час молили синів не ходити 
на Запоріжжя, самі виряджають дітей у військо. «Мала нень-

ка одного синка Іванка, Та й та вислала, та научала: «Ой 
їдь, сину, та на війночку!» [3, с. 68]. Сема «горе» відходить 
на периферію семної структури слова «війночка», а ядерни-
ми стають семи «звитяга», «слава».

Синтагматична сполучуваність слів із здрібніло-пест-
ливими суфіксами досить часто має заданий характер: при-
кметники з цими словами вказують на істинний зміст, що 
виражає в собі негативну конотацію: гіркий зароботочку 
[10, с. 166], лютії морозеньки, лютії вороженьки [10, с. 95]. 
«Ізстарила мене чужа сторононька. Чужа сторононька, 
людська обмовонька, Людська обмовонька, чужа роботонь-
ка»[11, с. 278]. Таким чином, акцент переміщується на не-
маркований член пари.

Утворення здрібніло-пестливих форм у піснях здій-
снюється за законами мови фольклору, відмінними від лі-
тературної мови. Як уже було показано, своєрідність вияв-
ляється в іменниках загальних. Але незвичність утворень 
характерна і для іменників власних. У літературній мові 
демінутиви утворюються від антропонімів, у піснях – та-
кож від інших ономастичних одиниць. У ролі мотивуючих 
можуть виступати (хоча і дуже рідко) оніми Дунай, Україна 
(Вкраїна), Крим. «У городі у Кримочку, У чумачім городочку, 
Гей, та ударили у дзвін» [12, с. 257].

Але переважну кількість мотивованих утворено від 
слова «Дунай»: Дунаєчку [10, с. 101; 11, с. 67, 79, 215], Дунай-
чик [7, с. 85]. Це легко пояснити, звернувшись до словника. 
В словнику Б. Грінченка Дунай має дефініцію «велика вода», 
«розлив води». В народнопісенній символіці велика вода 
пов’язана із заміжжям дівчини, тому цей дериват зустріча-
ється в піснях, присвячених родинним обрядам. Але Ду-
найчик – це ще і символ парубка.

Донько моя Рожонько,
Не становись край Дунаєчку,
Дунай зведе із ума:
За рученьку візьме,
Золот перстень іздійме [11, с. 67].

Цілком зрозумілі і демінутивні утворення від слова 
«Україна». Це ненька-мати, тому така ніжна, пестлива наз-
ва: Вкраїнка [10, с. 47], Вкраїночка [3, с. 50], Украйнонька [7, 
с. 69].

Досить багато демінутивів (хоча на першому місці сто-
ять іменники та прикметники) утворюється від прислівни-
ків, причому не тільки від якісних: тугенько [3, с. 132], тя-
женько [11, с. 222], жалібненько [11, с. 351], синенько [10, 
с. 52], дрібненько [10, с. 59] , але і від інших груп: докупоньки 
[11, с. 204], додомоньку [3, с.166], докупочки [3, с. 175], рано-
пораненьку [10, с. 115]. 

Емоційно-експресивне поле народнопісенної мови на-
стільки сильне, що дає деривати і від дієслів: стелитоньки 
[7, с. 63], спатоньки [11, с. 93], любитоньки [10, с. 46]. «Чи 
ка жеш ми женитоньки,Чи кажеш ми тужитоньки? [7, с. 64].

Велика кількість демінутивів дозволяє деяким дослід-
никам твердити, що в «українському пісенному фольклорі 
часто словотвірна структура здрібніло-пестливих іменни-
ків узгоджується з ритмікою, мелодією пісні» [5, с. 63]. Це 
так, завдяки цим словам пісня ніби тчеться, перетворюючи 
один образ в інший. Але «поезія не є вираз готового змісту, 
а, подібно до мови, могутній засіб розвитку думки» [6, с. 64].

Це особливо наочно можна побачити в пісні «Пусти 
мене, мати, в поле жито жати» [10, с.143], у якій поряд вжи-
ваються дві форми: доля та доленька. Доленька – це символ 
надії на краще, на щастя, це спроба змінити своє життя. 
А доля – це відмова від усього кращого, це символ розпачу. 
«Пусти мене, мати, в поле жито жати. Буду, мати, жито 
жа ти, доленьки шукати. Ой не пущу, доню, щоб не за-
блудила,Бо ти, доню, свою долю навік загубила… Твоя доля 
навік затонула».

Кожний рядок підкорений основній ідеї пісні, ось чому 
«було б грубою помилкою вважати, що образна мова – пе-
редусім витвір естетичних запитів нашого розуму і що до 
неї звертаються тоді, коли хочуть надати своїй думці при-
вабливої форми» [1, с. 223]. Головне – повно розкрити об-
раз. Цьому все підкорено, кожний рядок будується з ураху-
ванням цього. Так, у пісні «Стою на чужині»[8, с. 68] два 
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плани розповіді – реальний і спогади про дім. Для опису 
свого життя на чужині героїня не вживає жодного деміну-
тива, але як тільки вона думками переноситься на батьків-
щину, відразу ж змінюється тональність оповіді, мова втра-
чає свою жорсткість, насичується здрібніло-пестливими 
формами: сторононька, доріженька, матінка, матіночко, 
ріднесенька. Повернення до реальності супроводжується 
втратою демінутивів.

Створення поля експресивності відбувається не тільки 
за до помогою внутріслівних засобів, а й міжслівних. Екс-
пресивність може наростати, якщо синтагматичними парт-
нерами виявляються два демінутиви: «А я його оченьками 
проведу. Оченьками каренькими, Брівоньками рівненькими, 
Слізоньками дрібненькими» [10, с. 156].

Для створення експресивності широко використову-
ються дериваційні можливості слів. Якщо в синтагматичні 
відношення вступають однокореневі слова, вони змінюють 
мелодику пісні, роблять її більш плавною. Дериваційні лан-
цюжки сприяють створенню більш міцних і містких змісто-
вих зціплень. Можна казати, що при нарощенні морфем 
відбуваються і семантичні нарощення; створюється своє-
рідний ефект: коваль, коваль, коваленьку; вітер, вітер, ві-
терочок [11, с. 292], крамарко, крамарочко [11, с. 300], Ва-
силь, Василь, Васильочок [8, с. 15]. При цьому можуть ви-
никати й тавтологічні повтори, які сприймаються в літера-
турній мові як негативне явище, але в пісні вони сприяють 
пожвавленню образу і створенню мелодичного малюнка: 
дивний див [10, с. 204], гіллям гіллявая.

Та ще більший ефект дає сполучення кількох мотиво-
ваних. Коренева спільність стає змістовим стрижнем, за до-
помогою якого будується образ: «Коли б ти, серце, знала, як 
то вони гарно просять. – Нехай просять, перепросять, та 
не дайся, серце, упросити» [11, с. 222].

Для мови пісень характерним є особливий прийом 
емоційно-експресивного нагнітання, коли в одному тексті 
вживається кілька разів нейтральне слово та його стиліс-

тично марковані похідні. Так, у пісні «Ой пішов чумак в Са-
мар на базар» [11, с. 323] нейтральне слово «чумак» вжито 
сім разів, хоча можна казати про «опосередковану емоцій-
ність», бо при описі чумака вживається конотативна лекси-
ка: «червоною хустиною головку зав’язав», «атаман бeре 
його за рученьку». І тільки двічі вжито здрібніло-пестливу 
форму «чумаченько», яка виступає в сполученнях «помирає 
чу маченько», «поховали чумаченька». Хоча нейтральна фор-
ма переважає експресивну в кілька разів, емотивне наванта-
ження сконцентроване саме в демінутиві, це – емоційне 
ядро всієї пісні. Здрібніло-пестливий суфікс виражає не 
тільки симпатію до героя, але й несе в собі сему «жаль».

Розглянувши суфіксальні утворення, можна зробити 
висновок, що поле експресивності української народної 
пісні створюється ними в більшості випадків у сполученні 
з контекстними партнерами.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОППОЗИЦИИ «ЭТОТ МИР – ИНОЙ МИР» 
В ТЕКСТАХ ЖЕСТОКОГО РОМАНСА И РУКОПИСНОГО РАССКАЗА

Людмила Власова (Орёл, Россия)

Жанры современного фольклора: жестокий романс 
и рукописный девичий рассказ изучены плохо и в основ-
ном поверхностно. Жестокий романс долго оставался из-
гоем для фольклористов, его обвиняли в пошлости и псев-
донародности [1, с. 4]. Девичий рукописный рассказ долгое 
время в силу ограниченности среды распространения жан-
ра (переписывается девушками из тетради в тетрадь) не ис-
следовался, и только в 80–90-х годах XX века начались ра-
боты по сбору, публикации и изучению данного жанра, 
первооткрывателем которого стал С. Б. Борисов.

Принимая во внимание некоторую наивность пове-
ствования, непритязательность образной системы, лексики, 
тематики, при тщательном анализе текстов можно обнару-
жить множество особенностей, закономерностей, свой-
ственных именно этим жанрам, что даёт огромный практи-
ческий материал исследователю. Цель данной работы – вы-
явить как в жанрах жестокого романса и рукописного рас-
сказа используются древнеславянские представления о смер-
ти и загробной жизни.

Как правило, в основе сюжетов жестокого романса 
и рукописного девичьего рассказа лежит несчастная безот-
ветная любовь, поэтому акт смерти героев становится по-
казательным для обоих жанров. Часто в жестоком романсе 
и в рукописном девичьем рассказе герой (героиня) после 
смерти своей (своего) любимой(-ого) выражает надежду на 
встречу в ином мире. Герои верят в соединение после смер-
ти и вечное счастье в загробном мире, которого они не 
смогли достичь на земле. Биологическая смерть не воспри-
нимается героями как окончательная гибель человека, пол-
ное его исчезновение. Смерть для них является переходом 
в другой мир, иное измерение. 

Лексически противопоставление пространств «этого» 
мира и «того», выражено употреблением антонимичных 
указательных местоимений «там» и «здесь»: «не уходи в этот 
далёкий мир от меня, не оставляй меня здесь одну» [2, 
с. 365] или «…решил уйти с ними в другой мир, но не ме-
шать им там любить друг друга…» [2, с. 371] «Здесь нас не 
принимают, // В синем море волны бьют, // Там нас ожида-
ют»[1, с. 147]. Конечно, основное внимание в жестоких ро-
мансах и рукописных девичьих рассказах уделено главным 
героям и, прежде всего, их любовным переживаниям, одна-
ко в текстах обнаруживаются и такое выражение архетипи-
ческой пары «свой-чужой», как оппозиция «этот мир-иной 
мир». Данная оппозиция не выполняет сюжетообразующей 
функции, не отличается развёрнутостью изображения, но 
не отметить особенностей её функционирования в текстах 
жестоких романсов и девичьих рассказов, значит, пропу-
стить пример явного тяготение упомянутых жанров совре-
менного фольклора к народному творчеству и классическо-
му фольклору вообще.

В текстах жестокого романса и рукописного рассказа 
находят своё воплощение разные представления о загроб-
ной жизни. Первое, по мнению А. Н. Соболева, заключает-
ся в том, что душа после смерти попадает в «неведомую 
страну, а другое в том, что душа «могла жить и в земле око-
ло своего тела»[4, с. 132]. В рукописном девичьем рассказе 
понимания смерти как перемещение в другое простран-
ство – «под землю» выражается в предсмертных словах де-
вушки: «Ты будешь встречать восход солнца, а я буду ле-
жать в сырой земле» [2, с. 185,с. 193]. «В сырую землю жизнь 
пошла» [1, с. 44] – так в жестоком романсе говорят о смерти 
героини.



70

Анализ текстов показывает, что в жестоких романсах 
и рукописных девичьих рассказах можно обнаружить не-
которые сходства в представлениях о жизни после смерти 
с древнеславянскими, выраженными в похоронных причи-
таниях (смерть считалась «переходом в новую хату, домо-
вину, хороминку» [4, с. 131]): «Положат моё тело бело во 
тесовый новый дом» [1, с. 36]; «спите, дети дорогие, // Под 
новой крышей гробовой» [1, с. 93]. Эпитет «новый» в соче-
тании со словом «дом», за которым скрывается образ гроба 
(новый дом это ни что иное, как гроб) подразумевает иную 
сферу жизни после смерти. Начинается «новая жизнь»: 
«Когда в могилу жить несут» [1, с. 86]. Пространство дома 
на земле подменяется новым домом под землёю – могилой.

Противопоставление «этот мир – иной мир» существу-
ет по принципу: здесь плохо («не любит», «изменил», «бро-
сил»), там будет хорошо. Отсюда такое большое количество 
самоубийств из-за измены или безответной любви в основе 
сюжета жестокого романса и рукописного девичьего рас-
сказа. Жизнь после смерти зачастую воспринимается как 
более спокойная, без тревог и несчастий. В подтверждение 
тому в жестоком романсе часто встречаются выражения 
типа: «вечный покой» [1, с. 121] или: «Будем спать в сырой 
могиле сладко» [1, с. 143]. Этот мир в противопоставление 
иному, по мнению героев жестокого романса, мелок и не-
справедлив:

О, как поругана святыня.
О, как ничтожен этот мир. [1, с. 25]

«Мама, почему на этой земле нет для меня счастья… 
а может там моё счастье» [2, с. 350] – восклицает моло-
денькая героиня девичьего рассказа. Интересно то, что, 
в рассказах, созданных школьницами, уже существует чёт-
кое разграничение «этого» и «того» света, представления 
о том, где лучше. 

В рукописном девичьем рассказе смерть не всегда вос-
принимается однозначно. В ряде текстов находим примеры 
того, что жизнь лучше смерти: «Больно и трудно, что обо-
рвалась жизнь» [2, с. 185, с. 190]; «Я не хочу уходить!» [2, 
с. 220], но наряду с нежеланием умирать в случае вынуж-
денной смерти, можно выявить примеры того, что умирать 
«не страшно», когда в сердце живёт любовь. [2, с. 231, с. 239, 
с. 245, c. 250, с. 254]. 

В рукописном девичьем рассказе существование «ино-
го мира» подтверждают строки из предсмертных писем ге-
роев, в которых они выражают надежду на встречу после 
смерти. Например, «…Я иду к тебе, я бегу… мы будем вме-

сте всегда» [2, с. 355] или «…Скоро приду к тебе, жди меня». 
[2, с. 323], или «Не могу жить без Оли, лучше будет, если мы 
снова будем вместе…» [2, с. 345], «Я хочу быть рядом с то-
бой, я убью себя» [2, с. 367]. Не представляя возможным су-
ществование на земле без любимого (мой), героиня (герой) 
рукописного девичьего рассказа выбирает смерть как один 
из способов быть вместе и обрести счастье в ином мире: 
«Я иду на вечное свидание, ведь мы неразлучны!» [2, с. 231, 
с. 245, с. 255]. Исследователь С. Б. Борисов замечает, что 
«единственной артикулируемой и, стало быть, определяю-
щей чертой «иного мира» является его функция воссоеди-
нения любящих, разлученных «на земле» [2, с. 43]. «Но судь-
ба пожалела Алёнку и свела их вместе… умерла Алёнка…» 
[2, с. 280]. Данный сюжетный ход, по мнению Борисова, 
реализует «квазирелигиозную семантическую компоненту 
девичьих рассказов» и «самоубийство в ответ на гибель лю-
бимого, реализует, презумпцию существования трансцен-
дентного (иного, потустороннего) мира, являющуюся кон-
ституирующим признаком религиозного миросозерцания» 
[2, с. 41].

В текстах жестоких романсов и рукописных девичьих 
рассказов можно встретить и древнее представление о смер-
ти как о сне: «Я по кладбищу ходила, своего дружка будила» 
[1, с. 28], «Спишь ты, спишь моя родная, // Спишь в земле 
сырой»[1, с. 165]. Сон в своём прямом значении олицетво-
ряет промежуточное состояние между «этим» и «тем» ми-
ром. Сон равносилен смерти. Как смерть, по народным 
представлениям, не является концом жизни, а лишь пере-
ход в другое состояние, в «параллельную» жизнь; сон – сво-
его рода «обмирание» [5, с. 345].

Таким образом, в пространственном континууме «этот 
мир – иной мир» жестоких романсов и рукописных деви-
чьих рассказов реализуются древние представления о смер-
ти и загробном мире, что в который раз подтверждает 
фольклорную природу исследуемых жанров и их близость 
к народному творчеству. 
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ЗНАКОВАТА ПРИРОДА НА РИЗАТА В НАРОДНИТЕ ПЕСНИ ОТ СБОРНИКА НА БРАТЯ МИЛАДИНОВИ

Григор Григоров (Благоевград, България)

Знакавая прырода кашулі ў народных песнях са зборніка братоў Міладзінавых

У 1861 г. выдадзены зборнік «Балгарскія народныя 
песні», у якім браты Дзімітр і Канстанцін Міладзінавы са-
бралі 665 песень. У паэтыцы песень адзенне балгараў пры-
сутнічае як мастацкая дэталь, якая выражае полавую, узро-
ставую сацыяльную ідэнтычнасць. Кашуля – частка і муж-
чынскага, і жаночага касцюма, гэта сподняе адзенне, най-
блі жэйшае да цела. Паводле песень, кашуля ўдзельнічае ў аб-
радах пераходу ў розныя фазы жыццёвага цыкла. Не маўля 
загортваюць у няскроеную кашулю (пояс, пялюшку), кашу-
ля прысутнічае ў пасагу нявесты, кашулю дораць у знак зго-
ды на шлюб, яна ж частка вясельнага абмену падарункамі, 
кашуля – знак параднення і братання. У песеннай творчасці 
кашуля з яе сімвалічнай каштоўнасцю функцыянуе як адзін 
з сакральных прадметаў чалавека дасучаснай эпохі.

Събирането и публикуването на фолклорни материали 
е една от найсъществените прояви на интелигенцията от 
времето преди освобождението на България от османската 
власт. Образец на тази дейност е сборникът на братята Ди-
митър и Константин Миладинови. «Български народни пес-

ни» е издаден през 1861 г. в Загреб. Издаването е осъщест-
вено с помощта на епископ Йосиф Щросмайер (1815–1905). 
Сборникът съдържа 665 песни в 23 272 стиха – едно огром-
но богатство, което определя характера на книгата и оп-
ределя нейното заглавие. Песните заемат найголямо място 
и имат решително надмощие над останалия материал, 
сборникът е озаглавен «Български народни песни», макар че 
съдържа и текстове от други фолклорни жанрове [1, 7–15].

Разпределението на песните говори за богатото 
съдържание на сборника. Песните са групирани в 12 дяла: 
самовилски, други стари, църковни, юначки, овчарски, хай-
душки, жальовни, смешни, любовни, сватбени, лазарски 
и же тварски. Всяка една от тях сама по себе си е показател-
на и говори за очарованието, за богатството и значимостта 
на фолклора в живота на българите. 

Облеклото като тема и мотив осезаемо присъства в пес-
ните от сборника. В текста на песента дрехата притежава 
функциите на художествен и естетически детайл. Съществе-
на е ролята на дрехата като определител на идентичността, 
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като знак за принадлежност и съобщение в художествена 
форма за невербалното общуване в предмодерния свят. 

Традиционният народен костюм се различава по по-
лов, възрастов, етничен, религиозен, социален и региона-
лен признак. Дрехите от своя страна се делят по цвят, крой-
ка, материал и целесъобразност. Основният елемент от об-
леклото, който присъства и в мъжкия и в женския костюм, 
присъства при всички възрасти и във всяка регионална 
разновидност е ризата, наричана още кошуля. 

От появяването си на бял свят човек бива повиван. 
Тази тема е силно засегната в песните от сборника. Ново-
роденото се повива в пелена, кошуля, сърмен повой, пояс. 
Пелената се възприема като нескроена риза, която служи да 
покрие голото тяло. В народните представи голотата е нещо 
недопустимо. Без дрехи човекът губи своята културна същ-
ност. С голотата е свързана и представата за осигуряване на 
връзка с другия свят и прибягване и връщане към природ-
ното, некултурното [4, 36]. Дрехата-риза е знак за човешко 
присъствие. Ризата неизменно присъства в дарообмена в раз-
личните фази от жизнения цикъл.

В песен № 17 «Тодора керка» [2, 58] от сборника на бра-
тя Миладинови е засегната темата с повиването на новоро-
деното. В нея, както и в още няколко други, се дава точно 
описание на платовете и пелените, които се използват за 
повиване на младенец. Новороденото се увива в кумаш пе-
лена, сърмен повой (пелена от скъпа материя; за диалек-
тните думи вж. № 7): 

«…си постигна млада Момирица;
не ми беше десето момиче,
току беше едно мъшко дете.
Си го зави во кумаш пелена,
си го пови со сърмени повой».

Идентичен е примерът в песен № 193 «Крал и Русанта 
кралица» [2, 365] от сборника, където главни действащи 
лица са царят и царицата. При раждането на техния наслед-
ник не се наблюдава разлика в пелените, в които се повива 
царския син от тези, в които се увива всеки младенец. Няма 
предпоставки за наличие на социална и съсловна принад-
лежност в този период от живота на детето:

«…Го повила во кумаш пелена,
го пови со сърмени повой…»

Новороденото в песните от сборника на братя Мила-
динови често бива повивано и в пояс. Знаците и символи-
ката, които са характерни за този елемент от облеклото, се 
свързват с утробата на майката поради факта, че той се 
носи върху детеродната част на тялото. 

Значенията, които носят дрехите в песните, са свърза-
ни с навлизане във фертилна възраст на момите и на мом-
ците. Даряване на момъка с риза или с кърпа от страна на 
девойката, както в песен № 610 «Руса мома, русин брала» [2, 
608], са знаци за съгласие, обещание, че тя ще бъде негова 
невеста. Дарът и даруването са доброволен израз на пре-
стиж и чест, знаци на внимание към околните. Даруването 
е присъща соционормативна характеристика на предмо-
дерните общества. Обменът става под формата на дарове, 
които на теория са доброволни, а на практика – задължи-
телни [5, 48]. Дрехите в сборника често присъстват като да-
рообменна функция. Чрез тях невестата оказва почит 
и уважение към новото си семейство. В песен № 558 «Кога 
пърстенват девойка» [2, 582], сватовете на момата и гостите 
й поръчват дарове за новия дом как да дарува новото си се-
мейство. На свекъра и деверите – кошуля, на свекървата – 
бохча (покривало за маса), а на снахите и етървите да дари 
ръкави: 

«Е, стройници момини
гости наръчуйте,
на свекър кошуля,
на свекърва бохча,
на золви ръкави,
на ятърви ръкави,
на девери кошули».

Песен с приготвяне на чеиз и даруване е № 521 [2, 565]. 
Невестата на сватбата дарява своя съпруг с риза – знак за 
брачен съюз, за възпроизвеждащ се род. Свекървата дарява 
с марама (махрама – забрадка, кърпа), за свекъра – кошуля, 
за девери – пояс. Подаряването на пояс и кошуля в народ-
ните представи означава сродяване, побратимяване. В пе-
сен «Посвършил се дели Димо» [2, 415] № 248 също е засег-
нат мотивът за даруване на бъдещия съпруг от неговата 
невеста с богато украсена и изключително фино изработена 
кошулица:

«…Яна назот му вратила
кошулица копринена,
со бисер йе поднизана,
со дукати покитена…»

Ризата е разкрита като атрибут на сродяване в песен 
№ 520 [2, 564]. Нико и Никола искат за жена бела Бояна. Ко-
гато тя ги вижда със сватовете, казва на майка си, че не иска 
нито един от двамата, но ще ги дарува като родни братя. 
Поръчва на майка си да отключи съндъка и да извади от 
него две ризи. Дарува и двамата с ризи и ги обявява за свои 
братя и не избира нито един за съпруг. Подарената риза на 
нивото на песента гарантира легитимност на социалното 
родство:

«…си изваде две ризи зетоски
си ’и даде на бела Бояна.
Та ’и кладе ва бели пазу ’и;
колку сватой в дворье навлего’е,
машне лепо ми ’и пречака’е;
а Бояна умна и разумна
два зете’и во образ ’и баци,
в образ ’и баци и дар си дарва,
си фати два брата рогени,
си попрати без никоя кавга».

В песен № 420 « Прошетало се девойче» [2, 512) ризата 
помага да се осъществи брачната връзка. Кошулята изигра-
ва съдбовна роля за героите, защото именно тя става при-
чина те да се вземат. Когато девойката разбира, че младежът 
я следва, тя се втурва да бяга, но кошулята й се оплита в ед на 
къпина. Ролята на кошулята в тази песен е представена като 
средство, което помага на юнака за спечелването на момата:

«...запнала ми се къпина
за момината кошуля....»

В сборника на братя Миладинови дрехите често имат 
функцията да служат като отличителен селищен белег: град 
или село. Описанието на дрехите на момата в песен № 376 
«А юначе Дренополче» [2, 488] ясно и категорично дава да 
се разбере, че тя не е селянка, а живее в София – знаков град 
на българската култура. Тя е облечена с налани шикосани, 
чорапи копринени, с кошуля до земята, забунче до колене 
(горна дреха с къси ръкави), носи калпак с перо от паун на 
главата. От това описание на дрехите ясно проличава, че то 
не е характрено за жените на село. Това е облекло, подоба-
ващо на гражданка, за която се предполага, че има едно по-
добро социално положение сред обществото в града:

«…Му излегла невестата
со на’лани шикосани,
со чораби копринени,
с ал кошуля дурр до земи,
со читяни чичеклии,
ал зъбунче до колена;»

Ризата не е самостоятелен знак, много често функцио-
нира в комплексна проява на костюма като знак за статус 
и принадлежност. В песен № 84 «Латински крал и Огнен» [2, 
164] мотивът е свързан с преобличането на сина на Крали 
Марко, който е поканен за кум. Облича бурунджи кошуля, 
кафтан долама (вид сукманена горна мъжка дреха), джубе 
нафелио (затворена къса мъжка дреха), самурен калпак, по 
пазвата нарежда скъпоценни камъни. От това облекло про-
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личава, че е гласен за царски кум. Обличането на определе-
ните дрехи изразява висшия социален статус:

«…му облече бурунджи кошуля,
му облече кафтан долама,
му облече джубе нафелио,
а на гла’а самура калпага;…»

Песента «Жени ме, майко, жени ме» № 223 [2, 394] 
е при мер, в който ризата изразява своите значения посред-
ством цвета си. Момче казва на майка си да го ожени, ако 
ли не, ще облече черна кошуля и ще стане разбойник. Риза-
та за мъжа е знак за неговия възпроизвеждащ се род, 
свързва се със задомяване и довеждане на снаха. Носи се 
бяла риза, която е символ на чистота, хубост, младост, праз-
ничност. Черното се свързва със смъртта, траура, лошото. 
Дрехи от тъмната цветова гама са отличителен знак на раз-
бойниците, варварите, хората, причиняващи нещастие 
и беди на околните:

«...млат арамиа ке бидам,
в друм кеседжиа ке ходам,
църна кошуля ке носам;
многу ке майки расплачам,
многу невести поцърнам,
многу юнаци загубам....»

Народните песни са ярка следа от словесното творче-
ство. В тях са отразени всички радости и тревоги, мисли 
и вълнения, съпътстващи човека. Дрехата и присъсътвието 
й в предмодерната словесна култура като функция на худо-
жествения текст само и единствено със знаковата си при-
рода. В традиционното общество дрехата се определя като 
двойник на човека. Дрехите не се обличат и носят, за да 
предпазят човека от климатичните условия навън. Те са из-
разител на състояние, отличителен знак на притежателя 
им, чрез облеклото човек изписва и изразява себе си. В дре-
хата на всеки се крие и се чете културен код, който предава 
информация към околните. Не е случайна и поговорката 
«По дрехите посрещат, а по ума изпращат», каквато има 
в почти всички езици. Ризата е част от костюма, която при-
съства и при мъжете, и при жените и е надарена с изключи-
телна сакралност. Тя е елемент от облеклото, който се опре-
деля като първа дреха в непосредствен контакт с тялото, 
смята се като долно облекло, като втора човешка кожа, 

равнозначна на човешкото тяло. Поради тази причина се 
възприема като защитен слой на човешкото тяло и се носи 
постоянно. Единственият момент, когато ризата може да 
бъде съблечена, е когато тя се сменя с друга – нова, чиста. 
В българските народни представи чистата изпрана риза 
е рав нозначна на изкъпанато тяло [6, 75]. Цветове при риза-
та са бяло, червено и черно. Белият и червният цвят симво-
лизират и се свързват съответно с мъжкото и с женското 
начало Черният цвят от своя страна се свързва със земята, 
траура, хтоничните същества. [3, 15]

Характерно за ризата на мъжете е, че тя се изработва от 
женска ръка. Поради тази причина ризата се свързва с жен-
ското у мъжете, загатва за неговата майка или съпруга. Ри-
зата се оприличава на майчината утроба, а на места плацен-
тата се свързва с ризата. На нея се преписват характеристики 
като закрила и защита над притежателя, тъй както детето 
е напълно защитено от всякакви вреди, докато е в утробата 
на майката [3, 169]. В българската традиционна общност ри-
зата е социален знак. Чрез ризата жената оформя своята 
идентичност и мястото, което заема в женската статусна 
група. Като вещ е много ценна, поради причината, че ризата 
е единствената пълна лична собственост. Останалите дрехи, 
които тя изработва, са собственост на нейното семейство. 

Извън размяната на значения в невербалната комуни-
кация, дрехите имат и съвсем прагматични и утилитарни 
функции. На нивото на песенния сюжет обаче на преден 
план излизат не просто социалните значения на дрехите, 
а тяхната символна и сакрална стойност.
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СЕМАНТИКА ЖИВОЙ ВОДЫ В ЯКУТСКОМ ГЕРОИЧЕСКОМ ЭПОСЕ ОЛОНХО

Анна Данилова (Якутск, Республика Саха, РФ)

Проблема изучения структуры сюжетов и системати-
зации ее содержательных элементов в фольклористике за-
нимает особое место. Сюжет рассматривается как «несу-
щая конструкция» для более мелких единиц описания – мо-
тивов. Исследование приемов сюжетосложения актуально 
для прояснения сравнительно-типологических эпосоведче-
ских изысканий, предоставляет необходимые данные для 
адекватного понимания репрезентации «эпической темы» 
в других жанрах фольклора. Данная статья посвящена ана-
лизу сюжетно-мотивных единиц, связанных с описанием 
живой воды и оживлением богатыря айыы в текстах якут-
ских олонхо. В отечественной фольклористике много опу-
бликованных эпосоведческих исследований, посвященных 
различным аспектам изучения эпоса. 

Материалом для данной статьи послужили изданные 
тексты олонхо «Нюргун Боотур Стремительный» П.А. Ойун-
ского, «Строптивый Кулун Куллустуур» И.Г. Тимо феева-
Теплоухова, «Могучий Эр Соготох» В.О. Каратаева и текст 
олонхо «Дыырай Бэргэн» У.Г. Нохсо рова, изданный в серии 
«Саха боотурдара».

В оживлении героя огромную роль играет волшебный 
объект – живая вода. Мотив оживления богатыря айыы 
в олонхо встречается почти в каждом тексте и является са-
мым распространенным сюжетом. В русской фольклори-

стике, в частности, в волшебной сказке мотив смерти и чу-
десного оживления героя является традиционным элемен-
том таких сказок.

Сюжеты с темой оживления героя в текстах олонхо 
описываются, как и в волшебной сказке, гиперболично. 
В русской волшебной сказке живая вода обладает разно-
образной волшебной силой: оживляет мертвого, омолажи-
вает старого, дает зрение слепому, делает героя сильным, 
а его врага слабым.

О специфике живой воды в волшебной сказке было 
подробно рассмотрено В.Я. Проппом в работе «Историче-
ские корни волшебной сказки». Как отмечает исследова-
тель «не всякая вода оживляет мертвеца. Только вода, при-
несенная птицей из тридесятого царства, оживляет мертве-
ца. Отсюда видно, что есть группа предметов, волшебная 
сила которых основана на том, что они принесены из цар-
ства мертвых» [1; 167].

Волшебным считается тот предмет, который был при-
несен «оттуда». «Оттуда» – это означает иной мир, по ска-
зочному тридесятое царство.

Во многих текстах якутских олонхо изображены эпи-
зоды, где богатыри айыы живую воду получают от предста-
вителей Верхнего мира. Живая вода относится к волшеб-
ным целебным природным объектам. Аналогичные объек-
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ты встречаются в эпосах других тюрко-монгольских наро-
дов, обладающие такими же свойствами как живая вода. 
Например, в бурятских улигерах описывается сюжеты, где 
герои получают прозрачно-черную живительную воду веч-
ности. 

В олонхо «Нюргун Боотур Стремительный» богатырь 
айыы Нюргун Боотур добывает живую воду в Нижнем 
мире. Это объясняется тем, что живая вода была украдена 
женщиной абаасы у божества конного скота Кюн Джесегей 
Тойона в Верхнем мире. Нюргун Боотур, чтобы оживить 
мертвого богатыря айыы Юрюнг Уолана делает следующие 
действия:

Наконец появился
Нюргун Боотур,
Череп соболий неся
Со сверкающей
Живою водой.
Живой водой Нюргун Боотур
Голову убитого оросил,
Обрызгал могучее тело его
Две-три капли в рот ему влил. [2; 231]

Действия Нюргун Боотура можно рассмотреть как об-
ряд оживления мертвого. Для получения живой воды бога-
тырь превращается в необычную серую мышь с рыжей 
шерстью на спине. Как описано в примере, живая вода на-
ходится в черепе соболя и сверкает издалека. Затем говорит 
заветное заклинание для полного завершения своих дей-
ствий:

Светлый защитник
Жизни земной,
Сын светозарный рода айыы,
С поводьями за спиной!
Если ты спишь –
Встрепенись, проснись!
Если умер –
К жизни вернись,
Подымись!
Пусть откроются зеницы твои,
Пусть твой взгляд блеснет!
Пусть затрепещет кожа твоя,
Пусть дыханье вернется к тебе,
Пусть твоя плоть оживет!
Уруй – уруй! Уруй – айхал! [3; 231]

После таких действий Нюргун Боотура умерший бога-
тырь Юрюнг Уолан сразу встает и удивляется, думает, что 
спал, и приснилась ему смерть. Таким образом, смерть 
в олон хо всегда побеждается.

Чудесные, волшебные объекты всегда находятся и при-
носятся богатырям айыы из Верхнего мира. Как синоним 
используется слово небесная вода. Об этом свидетельству-
ет то обстоятельство, когда ее приносят по просьбе богаты-
ря айыы небесные шаманки, посланники верховного боже-
ства Юрюнг Айыы Тойона. Кроме целебного качества жи-
вая вода обладает и свойством придать эпическому герою 
богатырскую силу, больше прежнего. 

В олонхо наравне с живой водой описывается и нали-
чие мертвой воды. Как отмечает В.Я. Пропп, «живая и мерт-
вая вода не противоположны друг другу. Они друг друга 
дополняют» [4; 167]. Происхождение мертвой воды иссле-
дователь связывает с верой в загробную жизнь у древних 
греков. «По их верованиям, человека сперва опрыскивают 
мертвой водой, как бы добивает, превращает его в оконча-
тельного мертвеца. Это своего рода погребальный обряд, 
соответствующий обсыпанью землей. Только теперь он – 

настоящий умерший. Только теперь, после окропления 
мертвой водой эта живая вода будет действовать» [5; 167–
168]. 

В якутском олонхо «Нюргун Боотур Стремительный» 
тоже описываются две воды – живая и мертвая. Живая вода 
хранится в чашке черепа из соболя и ярко блестит, а мерт-
вая вода хранится в черепе медведя и блестит тусклым си-
ним цветом. [6; 173]. 

В другом олонхо «Могучий Эр Соготох» богатырь 
айыы Кемюс Кыырыктай, чтобы оживить своего умершего 
отца Эр Соготоха, убитого богатырем абаасы, живую воду 
достает из внутренней мышцы своей ноги, и этим вылечи-
вает тело умершего отца. [7; 185]. 

В олонхо «Строптивый Кулун Куллустуур» мотив 
оживления богатыря айыы описывается несколько иначе 
чем в других анализируемых олонхо. В данном тексте олон-
хо главный герой богатырь айыы Кулун Куллустуур не же-
лает взять в жены шаманку Кюн Толомон Ньургустай Куо 
и поэтому его умерщвляют небесные шаманки и очищают 
его тело от скверны, обитавшем в его теле в образе «пестро-
грудой лягушки абаасы и кулика смерти». [8; 405]. Очистив 
богатыря от этих тварей, небесные шаманки заново ожив-
ляют богатыря, используя живую воду [9; 406]. Кроме сма-
зывания живой водой тело богатыря, шаманка еще вдувает 
через его темя белое жизненное дыхание величиной с длин-
ную толстую веревку. [10; 407]. Совершает магическое за-
клинание над телом героя.

Наряду с живой водой в текстах якутских олонхо мно-
гократно встречаются аналогичные по функциям целебные 
объекты. Так, например, в олонхо «Дыырай Бэргэн» описы-
вается «юрюнг илгэ» (белый божественный напиток) [11; 
194]. Этот волшебный напиток наделен свойством придать 
герою богатырскую силу, дар богов. Когда богатыря Дыы-
рай Бэргэна начинает одолевать в бою богатырь абаасы, то 
его верный помощник богатырский конь просит у верхов-
ного божества Юрюнг Аар Тойона помочь своему хозяину. 
Юрюнг Аар Тойон посылает небесную шаманку Алакаайы 
Куо на помощь герою. Шаманка сверху сбрасывает этот бо-
жественный напиток прямо в рот богатыря айыы. После 
его приема Дыырай Бэргэн становится сильным, сила его 
удесятеряется и он одерживает победу над своим против-
ником.

Таким образом, в якутских героических сказаниях 
олонхо живая вода всегда связан с мотивом оживления 
мертвого богатыря. Другие волшебные объекты обладают 
только целебными и усиливающими силу свойствами. Мо-
тив оживления богатыря является традиционным сюжето-
образующим элементом и описывается как обряд. 
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АСАБЛІВАСЦІ ВЫКАРЫСТАННЯ ПАРАЎНАННЯЎ У ЖОРСТКІХ РАМАНСАХ

Алена Кукрэш (Мінск, Беларусь)

Жорсткі раманс – вельмі цікавы і непаўторны ў бела-
рускім фальклоры песенны жанр, які, бадай што, апошні 
яшчэ адносна актыўна бытуе сярод простага народу. З раз-
віццём сродкаў масавай інфармацыі і шырокім пранік-
неннем іх у гарадское і вясковае асяроддзе людзі ўсё больш 
пачалі спяваць аўтарскія, часам «заказныя» песні, страці ла-
ся патрэба і пачала праходзіць цяга да менавіта фальклор-
ных песень. Але, нягледзячы на гэта, жорсткія рамансы не 
пакінулі сэрцы сваіх выканаўцаў і слухачоў. І гэта адбылося 
дзякуючы не толькі выразным, запамінальным сюжэтам, 
але і вельмі яркім выяўленчым сродкам.

Літаратурная аснова рамансаў мае некалькі вытокаў. 
Гэта маглі быць і больш-менш пераробленыя вершы славу-
тых і не надта вядомых паэтаў, што пераходзілі ў вусную 
форму выканання з друкаваных крыніц. Гэта былі і тэксты, 
народжаныя простым народам, пераважна прадстаўнікамі 
гарадскога насельніцтва, часцей за ўсё ніжэйшага саслоўя, 
мала-, а то і зусім неадукаванымі людзьмі. Адпаведна гэта-
му, і паэтычная форма рамансаў мела вельмі розны ўзро-
вень, а найчасцей і зусім была пазбаўлена мастацкіх якас-
цяў. Але нават і тыя наіўныя тэксты, што не неслі на сабе 
адзнакі паэтычнага таленту, ствараліся паводле ўзораў 
фальк лору ці прафесійных твораў.

Раманс – паэтычны твор, у аснову якога пакладзена 
гісторыя кахання (трагічнага ці з лірычнай афарбоўкаю). 
Гэта невялікія гісторыі з жыцця, якія заўсёды хочацца дас-
лухаць, бо развязка прываблівае сваім трагічным «перажы-
ваннем». А вельмі падрабязныя, бывае «вычурныя», апі сан-
ні распальваюць эмоцыі і ўражваюць выканаўцу і слухача. 
І якраз больш поўна намаляваць цікавую гісторыю дапама-
гаюць вобразна-выяўленчыя сродкі жорсткіх рамансаў.

Не могуць не прыцягнуць увагу і не здзівіць параўнанні, 
на якіх хацелася б спыніцца. Вядомы беларускі мовазнаўца 
і пісьменнік Фёдар Янкоўскі яшчэ ў 1973 годзе падкрэсліў 
ролю параўнання як выразнага моўнага сродка: «Параў нан-
не пачуеш, калі касец расказвае пра навальніцу, якая заспе-
ла яго на лузе. Параўнанне сустрэнеш у мове пісьменніка, 
калі той апісвае штосці ці разважае або аддае свайму герою 
маналог… Параўнанне напаткаеш у апавяданні падарожніка 
пра дзівосы незнаёмых краёў і краін. … І параўнанне дапа-
магае вучонаму расказаць пра законы развіцця грамадства, 
пра будову атама і нескончанасць сусвету» [1, с. 3, 4]. 

Без параўнанняў нельга ўявіць, напэўна, і ніводны 
фальк лорны жанр, і асабліва песні. Ніл Гілевіч піша: «На-
роднапесеннае параўнанне вызначаецца трапнасцю, змяс-
тоў насцю, глыбінёй і ёмістасцю мастацкага абагульнення, 
а таму яно валодае вялікай сілай эмацыянальнага ўздзе ян-
ня» [2, с. 63]. 

Чалавек жыве ў прыродзе як яе частка, і таму, праз воб-
разы раслін, дрэў, птушак, жывёл, з’яў прыроды, праз 
супастаўленне чалавека з імі можна адчуць, наколькі ра-
мантычна і з любоўю, а бывае, з сарказмам і жудасцю, рас-
крываюцца вобразы менавіта праз параўнанні. І ў жорсткіх 
рамансах – фальклорнай з’яве больш позняга паходжання, 
параўнанне сустракаецца часцей за іншыя вобразна-выяў-
ленчыя сродкі. Яно адрозніваецца тым, што можа быць 
вельмі кароткім і мае агульны пашыраны сэнс толькі ў пар-
ным прачытанні («і грудзь завянет, как трава» [3, с. 136, 
141, 250, 251, 289, 316, 326]), асобна ж гэтыя словы трацяць 
«сэнс і жыццяздольнасць» [2, с. 60]: Усе людзі жывуць, як 
цвіты цвітуць, / Только ж я ажна вяну, як трава [3, с. 176, 
329, 367, 397].

Часцей за ўсё сустракаюцца параўнанні з вобразамі: 
кветкі: «Я, як розачка, цвіла» [3, c. 75, 92, 95, 96, 97, 110, 126, 
127, 141, 148, 167, 168, 176, 224], «ружа» [3, с. 216,], «алая 
роза» [2, с,165, 168, 206, 242]; «аленькім» [3, с. 105, 317, 
340], – чырвоны колер тут чытаецца ў значэнні прыгажосці, 
напоўнены хараством; «як майская роза» [3, с. 25, 280], 
«весеннім» [3, с. 364] ці проста са словам «цвецік», [3, с. 167, 
202]; «цветок» [3, c. 176, 202, 329, 367, 397]. А як, на думку 
выканаўцаў, «прыгожа» і спачувальна гучаць параўнанні: 

Асыпаюцца белыя розы, Як асыпалась ласка твая [3, с. 153]. 
Вобраз белай ружы паказвае страту ідэальнага, чыстага воб-
раза кахання, юнацтва, надзей. 

Дрэў (клён: Сярод палей шырокіх я, як клён, цвіла [3, 
с. 326], топаль: Ноч праходзіць, а я у парога, Слоўна топаль 
у края сяла [3, с. 301]); Чытаючы гэты прыклад, адразу ба-
чыш вялікую таполю, дрэва, якое з ўсіх бакоў бачна, ўсе вя-
тры хістаюць яго і імкнуцца зламіць, а самой гэтай таполі 
і прыхіліцца няма да кого. 

Ракі: Жызнь мая атрадная, як рака, цякла [3, с. 326, 344];
І кроў палілась, точна рэчкай, Запрыгал, как бешаны 

кот [3, с. 231];
льну: Лён полей шырокіх, я, как лён, увяла [3, с 344];
птушак (сарокі): 
А княгіня к нему льнула, як сарока на злата [3, с. 83];
Любілісь, кахалісь абое, Як пташкі ў зялёным саду [3, 

с. 126, 170]) разам са сталым эпітэтам (зялёны сад);
aгню, ільду:
Как не віжу страдаю, думаю, Как увіжу, – баюсь, как 

агня. [3, с. 162], Круглаліцая зажымалася, но мяне, как агнём 
абажгла [2, с. 357]; А цеперь мой мілый стал, как лёд весной 
[2, с. 344];

нябесных свяцілаў (зоркай): 
Красіва, как зорка на небе, Так Валя была хороша [3, 

с. 206]; 
звышнатуральнх істот (анёлам): «Я па свету, как ан-

гел, скітался. Для цебя я дабычу іскал. Грабежом, варав-
ством занімался, За жэлезну решотку папал» [3, с. 201]; 

звяроў [3, с. 109]: А быў, як звер разлаблены, і к із мен-
шчыцы падскачыў. З вялікай пячальнай дасады па ручку 
кінжал я ўванзіў [3, с. 208];

А муж так экстренна являецца, / Аткрывает ціха 
дверь.

Перед парачкай несчастнаю, / Муж предстал, рыча, 
как зверь [3, c. 368]; Выняў ножык, дражашчай рукою / І кра-
дусь, як ахотнік на льва [3, c. 48];

cвойскіх жывёл (каня, ката): 
Жызнь мая, ты ляціш, слоўна конь. 
Я цябе ўдзержаць не магу [3, с. 313];
І тут яна ўмылася кроўю і свалілась, как рэзаны кот [3, 

с. 196];
І кроў палілась, точна рэчкай, / Запрыгал, как бешаны 

кот, 
Но ў глазах, точна свечкай, / Сверкал зялёный агонь [3, 

с. 231].
Вельмі маляўніча, хаця і вельмі незвычайна, з аддцен-

нем нейкага казачнага свету гучаць такія тэксты;
дзяцей [3, с. 167, 168, 171, 362, 370]; 
А сам цалуе і ўсё плача, / Як будта малае дзіця [3, с. 171]; 

І хто любоўю забаўляўся, как куклай рэзвае дзіця [3, с. 362].
станам душы: шальная: 
Мілая дзевушка в беленькіх туфельках,
Словна шальная, па грязі бредзёт [3, с. 155];
С ревальверыкам, як бязумная, / На апушку прабралась 

яна. 
І ўселася ў кустарнічку, / Пабледнела, как будто мерт-

ва [3, с. 24].
З непатрэбнымі рэчамі: Как гразную трапку, ненуж-

ную вешч, / Он бросіл, навекі пакінул [3, с. 109]. Параўнанне 
дзяўчыны з анучай ёміста і прыніжальна. Мы бачым распла-
станую «трапку», якая не можа мець душы, крыўды і аса бістых 
пачуццяў, яе можна проста зрабіць смеццем пад на га мі. На 
жаль, гэты вобраз распаўсюджаны ў жорсткіх ра мансах.

З рознымі прадметамі: Ана, как статуя, стаяла, / 
Ў нарадзе пышнам пад вянцом / І, к сажаленью, вазбуждала 
/ Сваім ісцерзаным ліцом (фальклорны архіў кафедры 
этналогіі і фалькларыстыкі БДПУ).

У жорсткіх рамансах можна сустрэць і запазычаныя 
з традыцыйнай песеннай лірыкі адмоўныя параўнанні, 
у якіх «…пэўная якасць ці адзнака падкрэсліваюцца ад маў-
леннем станоўчага сцвержання» [2, с. 65]: Купі мне гітару 
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дзіця забаўляць, / Была не гітара, а наша любоў [3, с. 129]. 
Купі мне гармошку дзяцей весяліць. / Но эта не гармошка, 
усё наша любоў [3, с. 336].

Вельмі рэдкая з’ява – параўнанне ў творным склоне: 
В каком непанятнам сне он авладзел, безумец, мною
І ліха ввел в душу мне, любовь каверкнула змеёю. [3, с. 187].
Змяя – сімвал мудрасці, а тут, у каханні, такім чыстым 

пачуцці, дзе не магло быць падману, вобраз змяі успрыма-
ецца як здрада. А яе джала можа быць смяротным, і ўсё гэта 
можна адчуць, прачытаўшы нязвыклае слова каверкнула. 
Як быццам бы падкавырнула, зачапіла, змяніла, «злосна па-
жартавала». 

I там нашы карыя вочы так ярка гарэлi агнём [3, с. 170];
Перарэзала шыю белую, кроў стралой па целу пацякла 

[3, с. 63]. (гіпербалізаванае параўнанне) 
Яшчэ радзей можна напаткаць параўнанне ў родным 

склоне: 
Ох пачарнела маё сэрца хужа чорнага пера [3, с. 116, 336].
Час ад часу ў рамансах сустракаецца разгорнутае па-

раў нанне – вобразны псіхалагічны паралелізм. Як і ў тра-
дыцыйнай народнай паэзіі, у рамансах ён «набывае фар-
мальны характар і выкарыстоўваецца звычайна як вельмі 
прыдатны кампазіцыйны прыём» [2, с. 59]:

Калі каліна не цвіла, – то не ламай каліну,
Калі ты ў арміі не быў, – то не кахай дзяўчыну [3, с. 367, 

368];
А васілёк сіній, зачем расцёт ва ржы? 
А васілёк цвецёт для ўкрашэнія.

А паренёк завлёк для развлеченія,
А васілёк цвецёт да асыпанія,
А паренёк завлёк для забыванія [3, с. 59];
Цвяточкі, мае вы палявыя, / Зачэм вы так рана 

расцвілі?
Падружкі, мае вы дарагія, / Зачэм вы міне не ўберэглі? [3, 

с. 321];
Сколька я лесу ні рубіла, / Но крэпча дубу не знайшла.
Сколько я хлопцаў ні любіла, / А лучшэ Адама не знайш-

ла [3, с. 193].
Асыпаецца ліст у бярозы, / Так асыпалась юнасць мая 

[3, с. 314]; 
Асыпаюцца белыя розы, / Адлятае ўся юнасць мая [3, 

с. 295].
З прыведзеных прыкладаў бачна, што параўнанні ў 

жорст кім рамансе, як і ў традыцыйнай народнай песні, 
вельмі разнастайныя. Зразумела, што яны не вылучаюцца 
значным мастацкім узроўнем і не адрозніваюцца вялікімі 
паэтычнымі знаходкамі, але іх прысутнасць надае творам 
яшчэ большую каляровасць і вобразнасць. 
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«НА ВОЙНЕ ОДНОЙ МИНУТКИ НЕ ПРОЖИТЬ БЕЗ ПРИБАУТКИ...»: 
ФОЛЬКЛОР КАК ИСТОРИЯ НАРОДНОЙ ПАМЯТИ О ВОЙНЕ

Валентина Ленская (Кривой Рог, Украина)

Фольклор является неотъемлемой частью народной 
культуры. Коллективная память народа фиксирует все 
исторические перипетии в разных жанрах народного твор-
чества. Среди них приоритетом для украинцев была и оста-
ётся народная песня. Она настоящая историческая лето-
пись, которая отличается от писаных трудов тем, что не 
подвержена никакой политической конъюнктуре, государ-
ственной цензуре и тому подобному. На особенность укра-
инской народной песни в жизни народа указал в своё время 
Н. В. Гоголь, посвятив этому феномену целую статью «О ма-
ло российских песнях». Он делает вывод о том, что «песни 
для Малороссии – всё; и поэзия, и история, и отцовская мо-
гила». Но тут же и предостерегает: «Историк не должен ис-
кать в них показания дня и числа битвы или точного объ-
яснения места, верной реляции; в этом отношении немно-
гие песни помогут ему. Но когда он захочет узнать верный 
быт, стихии характера, все изгибы и оттенки чувств, волне-
ний, страданий, веселий воображаемого народа, когда за-
хочет выпытать дух минувшего века, общий характер всего 
целого и порознь каждого частного, тогда он будет удовлет-
ворён вполне: история народа разоблачится перед ним в яс-
ном величии». [1, с. 113]

Неоднозначным периодом в истории украинского наро-
да была Вторая мировая война, отголоски которой до сегод-
няшнего дня будоражат общество. В песнях, частушках и раз-
нообразных шутках отразились все значимые события воен-
ного лихолетья, отношение народа к историческим персона-
жам того времени. Об этом и пойдёт речь в данной статье.

Отличительной особенностью украинского фольклора 
является его ярко выраженный сатирический характер. Тра-
гические события, перемолотые в жерновах народного юмо-
ра, воспринимались не так мрачно, а с определённой долей 
оптимизма. Полесская частушка следующим образом обы-
грывает нападение немецкой армии на мирное насе ление:

«Девоньки внимание,
Идет на вас Германия.
На высоких каблуках,
С толстой палкою в руках» [2, с. 382]

Следует заметить, что песни, посвящённые военной 
поре, охватывают практически весь ареал событий: от про-
водов в армию защитников Родины до победоносного мая 
1945 г. Мобилизация 1941 г. отражена в украинской народ-
ной песне «Зашуміла калинонька», где ярко выражено клас-
сическое построение, применение традиционных песенных 
образов и параллелей.

«Зашуміла калинонька Наступає туга темна
Поміж яворів, Та над рідним краєм,
Заспівали хлопці пісню Мати сина молодого
Рано до зорі. В військо виряджає» [3, с. 288]

Война нарушила налаженный ритм жизнедеятельно-
сти советских людей. В первое время ещё теплилась надеж-
да, что большой беды удастся избежать. Все ресурсы были 
брошены на отражение агрессора. В то время как взрослые 
с оружием в руках защищали родную землю, подростки де-
лали свой посильный вклад в общее дело. Они заменили 
взрослых, открыв трудовой фронт. И вскорости появились 
частушки, песни, речитативы, сочинённые ребятами. С пес-
ней, где был куплет:

«Мы помочь колхозам рады, Бьются школьные отряды
Как нам враг не угрожай. За военный урожай». [4, л. 106]

устремились городские и сельские школьники на поля 
страны.

В прифронтовых районах были созданы комсомоль-
ско-молодёжные отряды в помощь войскам НКВД по охра-
не населённых пунктов, железных дорог, промышленных 
объектов и т.д. И вот уже ребята с гордостью распе вают:

«Пионер всегда начеку,
Он шагу не даст ступить врагу» [5]

Но больше всего частушек было сочинено о пользе 
сбора металлолома.
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«Что б фашизм пошёл на слом, «Чтоб разразился 
Собирай железный лом. Над Гитлером гром,
Танками, снарядами Несём мы для пушек
Уничтожим гада мы». [6] Металлолом». [7]

Приоритетным направлением учебно-воспитательной 
работы стала военно-патриотическая подготовка. Коллек-
тивы школьных агитбригад начали включать в программу 
частушку:

«Мы на лыжах ходим часто.
Нашей армии гимнасты,
Мы с зарядкою дружны.
Физкультурники нужны!». [8, л. 48] 

Глашатаями украинской народной песни были и оста-
ются кобзари. В годы войны наиболее известными из них 
стали Е. Мовчан и П. Носач, которые отразили в своём пе-
сенном творчестве разные этапы военной поры. Грозную 
картину первых дней войны кобзарь Е. Мовчан показал 
в песне «Насувалась грізна хмара»:

«Чужа, чорна, димна хмара, 
Степок накривала,
Там гестапівська потвора
Людей мордувала…»

А ему в унисон с болью в сердце пел его побратим 
П. Но сач о том, как нацисты заполонили украинские сёла:

«Прийшли в село сіроманці 
Арійської раси. 
І над селом рано-вранці 
Хмара піднялася.
Прийде час – і кат сконає,
Усміхнеться мати
Ми відплатим вам злодії
За кров і за хати!» [9, с. 219]

Но даже в страшные дни оккупации советские люди не 
теряли присутствия духа и чувства юмора, а главное – веру 
в победу над врагом и неотвратимость возмездия. Злобод-
невные частушки полесских девчат поднимали боевой дух 
партизан, разили не в бровь, а в глаз.

«Ходит немец по деревне 
В краденной тужурке
Он заходит в нашу хату,
Кричит: «Матка курки!»

Как немецкие мерзавцы
Посдирали с нас платки.
Да пришлось им, удирая,
Растерять свои портки

По дороге я иду,
А дорога склизка…
Скоро крышка врагу
Партизаны близко» [12, с. 382–383]

Неисчерпаемая воля к победе, героизм и храбрость на-
рода звучат в песнях о партизанском и подпольном движе-
нии. В песнях «Ой у лісі зеленому», «У четвер уранці», 
«Край лісу, де в’ється вузенька стежина», «То не орел, то не 
сизий», «Пісня про Ковпака» прославляются герои народ-
ного сопротивления врагу от рядовых до командиров.

«То не дуби зашуміли 
В зеленому гаю. 
Ковпак Сидір партизанів 
До бою скликає. 
Ой вставайте, партизани,
І хлопці, й дівчата, 
Будем дружно з України
Гітлерівців гнати…»
[11, с. 95]

Населению оккупированного Кривого Рога была хоро-
шо известна частушка, написанная антинацистской под-
польной группой «Дзержинец», призывающая к неповино-
вению оккупантам.

«Дорогі криворожани! 
Беріть в руки зброю, 
Бийте гадів, не давайте
В тилу їм спокою». [12, с. 72]

Песенное творчество народа не позволяет забыть о рас-
коле в национально-освободительном движении Украины 
на коммунистическое и националистическое крыло. Опре-
делённая часть населения с сочувствием относилась к идее 
независимости Украины и считала, что текущий момент 
наиболее благоприятный для её практической реализации. 
Поэтому они вливались в ряды Украинской Повстанческой 
Армии и шли в бой с песнею:

«За потоптану честь України,
За погноблену землю свою.
Ми йдемо, щоб підняти з руїни
Українську державу нову» [13]

Песни повстанцев были запрещены советской вла-
стью, но не преданы забвению той частью населения, кото-
рая никогда не расставалась с мечтой увидеть свою Родину 
независимым государством. Эти песни тайно передавались 
из поколения в поколение и сохранились до наших дней.

«Там десь далеко на Волині 
Створилась армія УПА, 
Щоби не вмерла Україна,
Щоб завітала свобода». [14, с. 12]

Большую ценность для потомков, изучающих историю 
минувшей войны, представляют песни и частушки тех 
страдальцев, которых принудительно отправляли на рабо-
ту в Германию.

«Налетіли із заходу фашистські круки – 
Розпочались на Вкраїні страшенії муки.
Вже замовкли гучні пісні, німіє навколо,
Гонять людей на каторгу, гонять у неволю» [15, с. 250]

Чаще всего это были 15–16-летние подростки, как, на-
пример, Т. П. Горлова. Ей после войны каждую ночь сни-
лась Германия, из которой она всё никак не могла выбрать-
ся, а в ушах звучала частушка, которую она напоследок спе-
ла старосте:

«Я за всё тебя прощаю,
А за это не прощу, 
Будет времечко такое,
Из нагана угощу» [16, с. 33]

Юность подростков была погублена непосильным тру-
дом. Они страдали физически и нравственно и жили с на-
деждой вернуться на Родину. Остарбайтер Маруся Овсий-
чук из села Цициловка на Полесье передала родным посла-
ние, в котором была частушка. В ней зашифрована вся 
гамма чувств девушки, оказавшейся на чужбине.

«З неба зіронька упала
Та й розбилася на льоду;
Я в Германію попала
В сорок другому году.
Білая косиночка в морі полоскалася,
Бідная дівчинонька, що сюди попалася!
Шию, шию на машину,
Машина не шиє;
Як згадаю Україну, – 
То серденько мліє…» [17, с. 296]

А несчастные матери, потерявшие своих кровинок, ту-
жили за ними и старели до срока.
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«То не вітер з України 
Тихенечко дише, 
Стара мати на чужину
Дочки письмо пише» [18, с. 146]

С победой советского оружия под Москвой и Сталингра-
дом, народ приободрился, и тональность песен изменилась.

«Реве буря, реве сила, Попереду ревуть танки,
Реве, ліс ламає. А ззаду гармати.
Їде армія радянська, Закрутився фашист клятий – 
Степами співає. Нікуди тікати» [19, с. 276]

В фольклоре украинского народа отразилась негатив-
но-сатирическое отношение к ненавистному агрессору, по-
сягнувшему на независимость Украины. «Надимаючись, як 
жаба в калюжі, ворог силкується закувати в фашистські 
кайдани Дніпро». [20, с. 370]

Несмотря на весь трагизм ситуации, население окку-
пированных регионов верило в недолговечность оккупа-
ции и даже угрожало Гитлеру, о чём свидетельствует следу-
ющая частушка:

«Эй ты, Гитлер, твердый лоб!
Закажи себе ты гроб.
Если гроба не закажешь,
То живым ты в землю ляжешь!» [21, л. 72]

А когда после коренного перелома в войне, началась 
кампания по сбору средств на военную советскую технику, 
колхозник Ф. Н. Дикун с Харьковщины, внесший на строи-
тельство самолёта 100 тыс. рублей из собственных сбереже-
ний, сказал на митинге фразу, ставшую крылатой: «С миру 
по нитке – Гитлеру верёвка!» [22, с. 121]

Всеобщему победоносному ликованию в Берлине в мае 
1945 г. как нельзя лучше соответствовала частушка, в кото-
рой отразился тернистый путь победителей:

«Фашист на Волгу шёл нахрапом,
А потом за Одер драпал.
Но на Шпрее, на канале
Мы каналью доконали.

Гитлеровцы – ах и ох!
Поднимают хенде хох
Прошла капутиляция,
Пришла капитуляция!» [23, с. 38]

Таким образом, история украинского народа в период 
Второй мировой войны, благодаря фольклорной традиции, 
стала этнической памятью, неподвластной политической 
корректировке и является бесценным источником изуче-
ния минувшей войны и социализации потомков.
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АБ АСАБЛІВАСЦЯХ ЮРАЎСКІХ ЗВЫЧАЯЎ І АБРАДАЎ ЖЫХАРОЎ СМАЛЕНШЧЫНЫ 
(на матэрыялах канца ХІХ – пачатку ХХ ст.) 

Анатоль Літвіновіч (Мінск, Беларусь)

Прагортваючы польскі этнаграфічны часопіс «Люд» 
(«Lud» («Народ»), я асаблівую ўвагу звярнуў на працу Ба-
ляслава Брэжгі «Жывёлы ў вераваннях беларусаў Смален-
скай губерні»[14]. Работа ўяўляе цікавасць для беларускай 
фалькларыстыкі і этнаграфіі ў асноўным дзякуючы свайму 
фактычнаму матэрыялу. Хто ж такі Баляслаў Брэжга, і чаму 
яго работы маюць у сваёй большасці навуковае значэнне 
для сучаснай беларускай навукі? 

Баляслаў Брэжга нарадзіўся у 1887 г. пад Рэжыцай (Рэзек-
не) былой Віцебскай губерні І . Ён з’яўляецца латышскім і 
беларускім археолагам, гісторыкам, археографам, філо ла гам. 
Доктар гісторыі (1933 г.). Скончыў Віцебскую гімназію (1910 
г.), Маскоўскі археалагічны інстытут (1916 г.). З 1918 г. ён быў 
загадчыкам Віцебскага аддзялення гэтага інстытута, з 1922 г. 
працаваў у Віцебскім губернскім архіве, з 1925 г. – у Латвіі. 
Даследаваў гістарычныя сувязі беларусаў і літоўцаў, гісторыю 
паўстання 1863–1864 гг. на тэрыторыі Віцеб шчы ны, вывучаў 
полацкія летапісы («Адносіны палачан і латы шоў у VIII–
ХІІІ стст.» (1926 г.). «Замкі Віцебшчыны» (1933 г.), «Нарысы па 
гісторыі сялянскіх рухаў у Латгаліі 1577–1907» (1956 г.). Брэж-
га складаў бібліяграфію па гісторыі Беларусі, збіраў матэрыял 

для параўнальнага аналізу беларускай мо вы і латгальскага 
дыялекту, у Латвійскім універсітэце чытаў курс старажытна-
га беларускага пісьменства[9]. Памёр Б.Р. Брэж га ў 1957 г.

Гэты латышскі вучоны мае некалькі прац па трады-
цыйнай культуры беларусаў. Так, адзін артыкул быў пры-
све чаны Смаленшчыне ІІ. І гэта праца – адна з найбольш 
ці ка вых і каштоўных для нас. У ёй адлюстраваны ў ас ноў-
ным юраўскія звычаі і абрады нашых продкаў. Матэрыялы 
для гэтага артыкула былі перададзены Р.Б. Брэжгу вядомым 
даследчыкам Смаленшчыны Уладзімірам Дабравольскім. 
Даная праца Брэжгам была прачытана ў студзені 1926 г. на 
пасяджэнні Інстытута антрапалагічных навук Варшаўскага 
навуковага таварыства ўжо пасля смерці Дабравольскага. 
Дарэчы, яна не была згадана ў даследаваннях беларускіх ву-
чоных, прысвечаных Юр’ю, юраўскай абраднасці беларусаў 
[2, с. 487–489; 4, с. 174–187; 5, с. 211–217; 8 с. 419–420; 10, 
с. 89–96; 11, с. 101–108; 12, с. 124–128; 13, с. 126–134]. Таму 
важная яе ўвесці ў сучасны навуковы кантэкст. 

Трэба падкрэсліць, што вучоны, дзякуючы старанням 
У. Дабравольскага, прыводзіць частковую пашпартызацыю, 
указваючы, напрыклад, з якой вёскі, павета паходзіць той 
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ці іншы забабон, звычай, абрад. Неабходна, зазначыць, што, 
бадай, усе матэрыялы, якія засталіся яму ад У. Дабраволь-
скага, Брэжга, па ўсёй верагоднасці, без зменаў змясціў у да-
ным артыкуле. На карысць гэтага, з аднаго боку, сведчыць 
той факт, што некаторыя думкі і высновы Дабравольскага 
выглядзяць незавершанымі і фрагментарнымі. З другога, 
матэрыялы, якія дасталіся Брэжгу ад Дабравольскага, вы-
лучаюцца добрым веданнем звычаяў і абрадаў ды і наогул 
духоўнай культуры жыхароў Смаленшчыны. А іх дасканала 
мог ведаць толькі ўраджэнец Смаленскага краю. 

Артыкул латышскага даследчыка такім чынам называ-
ецца «Жывёлы ў вераваннях беларусаў Смаленскай губер-
ні», у якім для нас найбольш цікавай з’яўляецца тая частка, 
якая прысвечана юраўскім звычаям і абрадам беларусаў 
Сма ленскага краю. 

Звернем асаблівую ўвагу на тыя звычаі і абрады, якія 
мне не давялося сустрэць у іншых публікацыях. 

З’яўленне цяляці на Смаленшчыне, адзначаецца ў пу-
блі кацыі, – ёсць важная падзея ў сялянскай гаспадарцы. У за-
лежнасці ад таго, у які дзень з’яўляецца на свет цяля, піша 
Брэжга, гаспадыня на Смаленшчыне давала яму адпаведнае 
імя: пятроўка, серадоўка і іншІІІ. 

Далей Брэжга ўказвае на адзін звычай, распаўсюджаны 
ў некаторых мясцовасцях Смаленшчыны і пра які нам 
больш нідзе не давялося прачытаць. Магчыма, ён на бела-
рускай этнічнай тэрыторыі або на ўсходняй славяншчыне 
больш нідзе не сустракаўся. Калі ацеліцца «первасцінка» 
(карова, якая першы раз ацялілася), то ёй аказваюць ўсякія 
знакі ўвагі, кладуць на рогі «мяшочак» («worek») – фату, 
што нагадвае ўбор маладой замужняй жанчыны [14, с. 54]. 
Яна носіць гэты «убор», пакуль не згубіць. 

У публікацыі заўважаецца, што найбольш важныя 
куль тавыя дзеянні праводзяцца менавіта ў хаце ў адносінах 
да каровы, якая першы раз ацялілася. Тут, у хаце, гаспадыні 
гатовяць кашу, а таксама «малозіва», кладуць іх на сене. Га-
спадыня бярэ вечка ад кадкі, на гэтым вечку, на сене, яна 
прыносіць «малозіва», якое ўрачыста ставіць на стол [14, 
с. 54]. Затым усё сямейства моліцца і спажывае «малозіва» 
з кашай. Гаршчок з-пад кашы, падобна як падчас радзін 
(хрэсьбін) урачыста разбіваецца. 

Важна падкрэсліць, што вобраз кароўкі (ялаўкі) су-
стракаецца ў смалян і ў вясельным абрадзе. Напрыклад, 
«пра піццё ялаўкі», то бок разразанне і кіданне вясельнай 
булкі характэрна апошняму адданню нарачонай на вечары. 
У гэты момант сваты з боку жаніха кажуць: «Аддайце кароў-
ку, аддайце ж і пастронак». Пасля таго, як яны забяруць ня-
весту, дамагаюцца булкі, званай «ялаўкай», «кароўкай» [14, 
с. 54]. Гэтая булка, падкрэсліваецца ў публікацыі, грае вя лі-
кую ролю ў вясельных абрадах. Цікава, што невялікі пі ра-
жок, спечаны з таго самага, што і «ялаўка» цеста, называец-
ца «пастушком». У час правядзення абрадаў мужчыны ста-
раюцца выкрасці для кабет менавіта гэты піражок.

На Смаленшчыне як і ў іншых месцах усходняй славян-
шчыны вельмі ўрачыста адбываўся выган кароў на пашу 
ў дзень св. Юрыя, хаця меліся і свае рэгіянальныя асаб лі-
васці. У гэты час у кожнай хаце перад выганам свойскай 
рагатай жывёлы гаспадар і гаспадыня запальваюць перад 
абразамі свечкі, пасвенчаныя ў перадвелікодны тыдзень. 
Затым накрывалі стол чыстым абрусам, клалі на яго белы, 
акруглы буханак хлеба, ставілі напоўненую соллю сальніцу 
і маліліся. Затым гаспадар браў ікону св. Юрыя і свечкі, а га-
спадыня ж хлеб і соль і пачыналі рабіць абход свойскай жы-
вёлы, кажучы: «Святой Ягорый, батюшка, здаём на рукі та-
бе сваю скатінку і просім тябе, сахрані яё ад зверя лютыга, 
ад чаловека ліхова». 

Як і ў іншых мясцінах усходняга славянства, потым кла-
лі пад уязную браму на зямлі замок і ключ і гаварылі: «Штоб 
пасць ваўчыная так крепко запіралась, як замок на ключ 
запіраіцца». Над брамай ставілі ікону і выганялі жывёлу на 
вуліцу. Пастух зноў абходзіў увесь статак з іконай св. Мі ка-
лая – цудатворца, кажучы: «Святой Нікола, батюшка, здаю 
табе на парукі усё стадо і прашу тябе, сохрані яго ад зверя 
лютыга» [55, с. 55]. Па гэтай малітве ўсе выганялі скаціну на 
поле, трымаючы ў руках галінкі вярбы. Гаспадыні давалі па-
стуху і пастушкам саланіну і яйкі, з якіх яны павінны пры-
гатаваць у полі яешню. 

Дабравольскі запісаў рытуал, які выкарыстоўваўся дзе-
ля засцярогі статку ад памроку, сурокаў і дзікіх звяроў. Калі 
ж яешня ўжо гатовая, пастух вызначае, хто з пастушкоў 
будзе зайцам, а хто – сляпым, каторы – кульгавым, хто – 
замком, а каторы – калодай. Пастух расстаўляе ўсіх іх вакол 
статка, бярэ прыгатаваную яешню, ідзе з ёй, пытаючыся 
перш за ўсё ў зайца: 

«Заяц, заяц, горька лі осіна?»
Ён адказвае: «горька».    
– «Дай Бох, штоб і наша скатінка для зверя была горька».
Потым пастух пытае ў сляпца: «Сляпэй, сляпэй, ці 

відіш ты?» 
Сляпы адказвае: «Ня віжу». 
– «Дай Бох, штоб і наша скатінка ні відала звярінка». 

Потым чарга даходзіць да кульгавага, замка і калоды. Усе 
яны адказваюць на пытанні пастуха, адпаведна і пастух, 
ужываючы словазлучэнне «Дай Бох», выказвае па сутнасці 
замоўныя словы, формулы.

Такім чынам пастух, як і ў некаторых іншых месцах 
славянскага свету, абходзіць статак тры разы. Затым усе, 
хто браў у дзел у цырымоніі, сядаюць і спажываюць яешню. 

У хуткім часе потым, самым вечарам, пастухі прыганя-
юць кароў у вёску дадому. Яшчэ адна асаблівасць Смален-
шчыны: праз пэўны час па прыгоне кароў дамоў пачынаюц-
ца танцы, як на радаўніцу.

Амаль кожны павет Смаленскай губерні, падкрэслівае 
аўтар, мае свае характарыстычныя рысы. 

У Парэцкім павеце, напрыклад, як і ў шэрагу месцаў 
Усходняй Славіі пры першым выгане кароў у поле абход-
зяць жывёл з абразам у хлеве, у варотах хлева кладуць пояс, 
брытву, сякеру, калодку і касу, і абавязкова самы выганя-
юць жывёлу ў поле. 

Асаблівую ўвагу трэба звярнуць яшчэ на наступны 
звычай. Выгнаўшы жывёлу ў поле, кожная кабета кідае 
ў тое месца, адкуль яна выгнала свойскую рагатую жывёлу, 
вербныя галінкі, якімі яе (жывёлу) паганяла і пачынала 
праз іх скакаць (ад 3-х да 5-ці разоў), прытым старалася як 
мага вышэй падскочыць. Звычай скакання праз вербінкі 
сяляне тлумачылі па-рознаму. Адны казалі, піша Брэжга, 
што так рабілі, каб скаціна заўсёды скакала, то бок заўсёды 
была здаровая і вясёлая. Іншыя ж казалі, што скаканне ад-
бывалася з мэтай выклікання лепшага ўраджаю на лён. Ра-
цыю, аднак, мелі першыя. Гэты звычай асноўваўся на сі-
мільнай, або ініцыяльнай, магіі: праз падобнае выклікалася 
жаданае.

Трэба адзначыць, што юраўскія звычаі і абрады Сма-
леншчыны надзвычай багатыя. У некаторых іншых мясцо-
васцях Смаленскага краю ў дзень св. Юрыя прадстаўніцы 
жаночага полу рабілі так: кабеты ў полі пілі гарэлку, адна 
ў другой зрывалі з галавы хустку, цягалі адна другую за ва-
ласы, паўтараючы: «каб гаспадар меў жыта буйнае і густое, 
як валасы»[14, с. 57]. 

На Смаленшчыне, як і ў іншых месцах Беларусі і Расіі, 
верылі што калі рана выгнаць жывёлу ў поле, то яна тра-
пляе пад апеку св. Юрыя, які, паводле народных вераванняў, 
ў гэты дзень з самай раніцы аб’язджае палі і якую жывёлу 
там ўбачыць, то тая будзе захавана цягам цэлага лета ад хва-
роб і дзікіх звяроў. 

Можна ўказаць яшчэ пра адзін звычай, які, праўда, 
панаваў у час Юр’я на Ельніншчыне Смаленскага краю. Тут 
гаспадыні, сцвярджаецца ў публікацыі, у дзень св. Юрыя 
выганяюць буйную рагатую жывёлу ў поле. Адна з іх нясе 
хлеб, соль і абраз св. Юрыя. Жывёл зганяюць у кола і не да-
зваляюць ім разыходзіцца. Кожная жанчына трымае ў ру-
ках вербную галінку, пасвенчаную ў Вербніцу, а таксама кра-
піла, якім святар крапіў іх хату пры здзяйсненні набажэн-
ства ў Страсны Тыдзень. Калі жывёла збярэцца ў кола, пры-
сутныя пачынаюць маліцца, просячы св. Юрыя ўзяць яе пад 
сваю апеку. Потым пастух з некалькімі хлопцамі абходзіць 
статак тры разы з абразам і соллю [14, с. 58]. Памаліўшыся 
яшчэ раз, пастух выганяе свой статак, кожная з кабет ідзе 
на ўласнае поле, дзе ўтыркае ў зямлю вербіну і крапіла, каб 
жыта было, па народных уяўленнях, густое і высокае.

Усе гаспадары, гаспадыні і пастухі збіраюцца і моляцца пе-
рад абразам, узятым кім-небудзь з гаспадароў. Затым па стухі 
становяцца вакол статку, а ўсе астатнія, гаспадары і га спадыні, 
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абходзяць з абразам увесь статак. Вакол гэтага цы ры маніялу 
яны затрымліваюцца чатыры разы, і пры кож ным затрымліван-
ні стралец, які стаіць недалёка, страляе з ружжа [14, с. 58]. От 
апошняе акалічнасць наводзіць на пытанне: адкуль у шэрагу 
мясцінах паўночнай часткі Беларусі [11, с. 104], а таксама 
ў пэўных месцах Смаленшчыны (не зусім ясна сказана, дзе 
гэта зафіксавана) узяўся такі звычай: стральба з ружжа? 

Па-першае, ён мог з’явіцца ў паўночнай частцы Бе ла-
русі, а таксама на Смаленшчыне самастойна (незалежна ад 
існавання яго ў іншых народаў), бо служыў для адпужван-
ня дзікіх звяроў ад свойскіх жывёл. Гэта, па-першае. Па-дру-
гое, такі звычай мог узнікнуць, напрыклад, у смалян і пад 
уплывам скандынаўскага (шведскага) субстратуІV. Праўда, 
падобнае дапушчэнне малаверагодна. Па-трэцяе, гэтая куль-
турная з’ява на Юр’е магла распаўсюдзіцца на Беларусі 
(асабліва паўночнай яе частцы) і пад уплывам перасяленцаў 
з краін германскай моўнай сям’і (Германія, СкандынавіяV), 
Усходняй і Паўднёва-Усходняй Балтыі (Лівонія, Прускае 
Каралеўства), якія ў 11–19 ст. пражывалі не толькі ў бе ла-
рускіх гарадах і мястэчках, але і сельскай мясцовасці.

Такім чынам, Дабравольскі, бадай, як ніякі іншы да-
следчык канца ХІХ – пачатку ХХ ст. дасканала вывучыў тра-
дыцыйную духоўную культуру беларусаў Смаленшчыны. 
Добра ён вывучыў і аналагічную культуру рускіх гэтай ад-
мі ністрацыйна-тэрытарыяльнай адзінкі. Яго працы не стра-
цілі сваёй навуковай каштоўнасці да нашага часу. Уладзімір 
Дабравольскі добра ведаў мову жыхароў Смаленскага краю. 
Брэжга, змясціўшы ў сваёй працы матэрыялы У. Дабраволь-
скага, значна узбагаціў наша ўяўленне пра юраўскія звычаі 
і абрады смалянаў, у тым ліку беларусаў увогуле. 

Каментарыі
І Баляслаў Брэжга, магчыма, меў пэўныя дачыненні да бела-

русаў, бо нарадзіўся ў той частцы Латвіі (Рэжыцкі павет), дзе з даў-
ніх часоў пражывалі беларусы. Ён добра ведаў мову нашых продкаў. 

ІІ Для У. Дабравольскага не было сакрэтам тое, што ў сярэдняй 
і заходняй частках Смаленшчыны ў другой палове 19 – пачатку 
20-га ст. пражывалі беларусы. Насельніцтву гэтага краю ў ХІ–
ХХ стст. давялося перажыць шмат войнаў, няшчасцяў, бедстваў. 
Жыхары Смаленскага і Полацкага княстваў, нягледзячы на іх ад-
нолькавае этнічнае паходжанне (з’яўляліся патомкамі славян 
і балтаў, адносіліся да племяннога саюза крывічы), часам варагавалі 
паміж сабой. Адбілася на іх этнічнай самасвядомасці і тое, што 
Смаленшчына па сутнасці была памежнай зонай паміж Вялікім 
княствам Літоўскімі, Рэччу Паспалітай, з аднаго боку, і Вялікім 
княствам Маскоўскім, Расійскай імперыяй, з другога. Адыграла 
сваю ролю і тое, што царква, адукацыйная сістэма, армія і іншыя 
дзяржаўныя структуры функцыянавалі ў апошнія некалькі ста-
годдзяў на рускай мове. Доўгае пражыванне ў складзе Расіі моцна 
паўплывала на этнічнае самаўсведамленне смалянаў. Праўда, у 19 – 
пачатку 20-га ст. беларускія (Я. Карскі і інш.) і шэраг добрасумлен-
ных расійскіх даследчыкаў (М. Цэбрыкаў, С. Максімаў і інш.) Сма-
леншчыну, у асаблівасці яе сярэднюю і заходнюю часткі, адносілі да 
беларускай этнічнай тэрыторыі. Гл., напр.: [7, с. 428–472]. Такі аўта-
рытэт, як Карскі, напрыклад, сцвярджаў: «… большая часть губер-
нии населена белорусским племенем и лишь четыре восточные 
уезда (Юхновский, Вяземский, Сычевский и Гжатский) принадле-
жат южновеликорусскому наречию [6, с. 43]. Заўважым, большасць 
патомкаў беларусаў, пра культуру якіх пісалі Брэжга і У. Дабра-
вольскі, у цяперашні час адносіць сябе да рускіх.

ІІІ На конт мянушак аўтар сказаў бегла. На Смаленшчыне, як 
і ў іншых месцах Усходняй Славіі давалі каровам мянушкі не толькі 
ў гонар дня свайго нараджэння, але і па іншых прыкметах, асабліва 
часта па масці жывёлы. На Беларусі, напрыклад, былі вядомыя 
такія мянушкі, як Белка, Зорка, Красуля, Лыса, Лыска, Лысуха, Ма-
ліна, Малінка, Рабава, Рабіна, Рабінка, Рабка, Рабушка, Пяструха, 
Пяструшка, Пасцілка, Рамашка, Чарнава, Чарнуха, інш. 

ІV Брэжга ўказвае на тое, што нешта падобнае распаўсюджана і 
ў народаў германскай моўнай сям’і (шведаў). У шведаў першы выган 
свойскай рагатай жывёлы ў поле лічыцца вялікім святам і прыпадае 
ён найчасцей на палову траўня. Свята пачынаецца напя рэ дадні за-
паленнем у розных месцах вогнішчаў (як вогнішчы, так і стрэлы 
з ружжа – з’явы ў нечым блізкія). У гэты час, піша Б. Брэжга, вяско-
выя хлопцы ўсю ноч ездзяць па лесе, страляюць з ружжа, трубяць 
у рог, вытвараюць неверагодныя гукі [14, с. 58–59]. На думку М. Гал-
дзянкова, у Смаленску готы (шведы) былі адзінымі жыхарамі як 
мінімум першыя пяцьдзесят гадоў існавання гэтага горада. У 12-ці 
кіламетрах ад сучаснага Смаленска, у вёсцы Гнездава выяўлены 
пахаванні нарманаў, пачынаючы з сярэдзіны 9-га ст. Гл.: [3, с. 11.] 

V Скандынаўскія воіны, дружыннікі, гандляры і інш. ў 9–13 ст. 
адыгралі пэўную ролю ў гісторыі і культуры Полацкага і іншых 
княстваў на тэрыторыі Беларусі, аднак хутка аславяніліся.
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ПЕРЫЯДЫЗАЦЫЯ ГІСТОРЫІ РАЗВІЦЦЯ І ВЫВУЧЭННЯ 
БЕЛАРУСКАЙ КАЛЯНДАРНА-СВЯТОЧНАЙ ТРАДЫЦЫІ

Алесь Лозка (Мінск, Беларусь)

У сувязі з прадстаўленай намі ў шэрагу розных публі-
кацыях [1] тэорыі каляндарных стыляў і адлюстравання іх 
у беларускім фальклоры, у аснове якой узнікненне вялікіх 
святочна-каляндарных комплексаў тлумачыцца адзначэн-
нем у народзе найперш пачатку новага года/лета, патрабуе 
і адпаведнай перыядызацыі вуснай каляндарнай традыцыі 
і яе вывучэння. Рэтраспектыўны агляд узнятай тэматыкі дае 

магчымасць класіфікацыі перыядаў развіцця форм і срод каў 
летазлічэння, выкарыстання каляндарных стыляў, што ста-
суецца з важнымі храналагічнымі падзеямі і эпохамі на 
беларускіх землях, знаходзіць сведчанне ў вуснапаэтычнай 
народнай творчасці, летапісных і іншых пісьмовых кры-
ніцах, зборам і вывучэннем каляндарных ведаў, каляндар-
на-абрадавай паэзіі. Наша наступнае гледжанне на перыя-
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дызацыю ў многім стасуецца з існуючым варыянтам [2, 
с. 8–13], але будзе розніцца дамінаваннем асноўнай рысы 
ў функцыянаванні календара – парой усталявання калян-
дарнай рэформы, стылю, эпохі, якія аказвалі дзейсны 
ўплыў на развіццё святочнай культуры народа. Межы 
перыядаў лепш вылучаюцца грунтоўнымі і яркімі кропкамі 
(гістарычнымі і агульнакультурнымі падзеямі). 

Да першага перыяду ўмоўна аднясём язычніцкі час. Ва 
ўжытку далёкіх продкаў у гэты дахрысціянскі і дарукапісны 
перыяд былі месяцавыя і сонечныя летазлічэнні, аказваў 
ўплыў на свядомасць чалавека юліянскі каляндар, выка ры-
стоўвалася эра ад стварэння свету, а таксама ён вызначаўся 
прыходам хрысціянскай эры і візантыйскага летазлічэння. 
Прыблізны крайні межавы тэрмін – канец Х стагоддзя, што 
характарызуецца прыняццем хрысціянства, утварэннем 
епархіі ў Полацку (992 г.), а з першай паловы ХІ стагоддзя 
ўжо пачынаецца летапісанне. 

Сведчаннем наяўнасці календара гэтага перыяду 
з’яўляюцца археалагічныя помнікі, напрыклад, рас шыф-
роўкі акадэмікам Б. Рыбаковым арнаментыкі з калян дар-
нымі «чертами и резами» на гліняных пасудзінах (ІІ–
ІV стст.), знойдзеных на ўсходнеславянскіх землях, ста ра-
даўніх беларускіх «стоўнхенджах», сонечных га дзін ніках 
і інш., якія даюць падставу на вывады пра значны ўнёсак 
нашых далёкіх продкаў у адшуканні аптымальных сродкаў 
лічэння часу, кансервацыі іх ведаў у вуснапаэтычных пом-
ніках. 

Каляндарныя веды падаюцца ў старадаўніх летапісах 
«Астраміравым евангеллі» (1056–1057), «Аповесці мінулых 
гадоў» (1113 г.), не малым шэрагу іншых рукапісных кніг. 
Гэта – другі, юліянскі, перыяд (ХІ – канец ХVІ стст.). У да-
гры гарыянскі час знаходзілі выкарыстанне Хрыстова эра, 
пярэдадзень усталявання грыгарыянскага летазлічэння, 
а таксама сакавіцкі, пасхальны, благавешчанскі, сту дзень-
скі, вераснёўскі каляндарныя стылі, пра што сведчаць вала-
чобныя песні і розныя святочныя абрады. Акрамя таго, на 
пошукі аптымальных сродкаў часазлічэння аказваў уплыў 
задыякальны каляндар. Гісторыкі-хранографы могуць струк-
тураваць перыяд на асобныя этапы (па ўсталяванні ў краі 
пэўнага стылю), апошні з якіх прысвяціць Ф. Скарыне. 
Юліянская пара дала вялікія магчымасці развіцця гукаль-
ных, велікодных, благавешчанскіх, багародзічных, каляд-
ных і іншых святочных традыцый. Гэта самы зменлівы і ак-
тыўны перыяд у пошуку аптымальнага летазлічэння, пасія-
нар ная пара.

На землях Вялікага княства Літоўскага (ВКЛ) разгляда-
емы перыяд характарызуецца эканамічным і культурным 
уздымам. У вуснай народнай творчасці адбываюцца працэ-
сы хрысціянізацыі і паралельна – фалькларызацыі цар коў-
ных святынь, ствараюцца валачобныя песні, унікальны 
вуснапаэтычны каляндар беларусаў, што не маюць падоб-
нага іншыя народы. «Малая падарожная кніжка» (1523 г.) 
Ф. Скарыны, якая аказала моцны ўплыў на развіццё калян-
дарных ведаў усходніх славян, лічыцца іх першым друкава-
ным календаром, які быў здзейснены нашым слаўным 
продкам пасля немцаў (1474 г.) і чэхаў (1485 г.). Беларусы-
ліцьвіны былі ў ліку першых нешматлікіх народаў, якія 
пры малі грыгарыянскае летазлічэнне (1582–1583 гг.). Канец 
перыяду таксама азнаменаваны ўключэннем ВКЛ у Рэч Па-
спалітую (1569 г.), заснаваннем ў краі першых праваслаўных 
брацтваў і брацкіх школ, стварэннем царкоўнай уніі (1596 г.), 
паўстаннем Севярына Налівайкі (1594–1596 гг.). 

Фальклорна-этнаграфічныя запісы носяць выпадкова-
спадарожны, ці падарожніцкі характар. Найбольш яркім 
прадстаўніком з’яўляецца лацінамоўны гісторык Ян Ла сіц-
кі, які памёр у канцы ХVІ стагоддзя. 

Трэці, грыгарыянскі, постскарынаўскі, перыяд (ХVІІ–
ХVІІІ стст.) вызначаецца шырокім бытаваннем каляндар-
на-абрадавай паэзіі, валачобна-паэтычнага календара, раз-
віцця каляндарна-святочнай традыцыі брацтваў і першымі 
запісамі вуснапаэтычнай спадчыны. Адчувальны ўплыў пра-
васлаўнай царквы, касцёла, уніяцкага веравызнання, сярод 
якіх вядзецца барацьба, пашырае да стварэння і бытавання 
хрысціянізаваных свят. 

Разгортваецца дзейнасць пачынальнікаў беларускай 
фалькларыстыкі А. Меера, З. Даленгі-Хадакоўскага, Л. Галам-

бёўскага. Заўважна праца выдаўца календароў І. Капіевіча, 
астранома М. Пачобута, яшчэ раней С. Полацкага, і інш., 
што зрабілі важкі ўнёсак у развіццё каляндарных ведаў ВКЛ 
і суседніх этнасаў. 

Перыяду характэрны доўгатэрміновыя войны, якія вя-
лі ся Рэччу Паспалітай, у тым ліку 20-гадовая Паўночная 
вай на, што ўшчэнт разарыла беларускі край, а таксама рух 
котррэфармацыі, які садзейнічаў асвецтніцтву і кніга дру-
каванню, але і вядомы забаронай выкарыстання белару-
скай мовы (1697 г.). Мастацтвазнаўцы асабліва і знамяналь-
на характарызуюць перыяд ХVІІ–ХVІІІ стст. развіццём на-
кі рунка «барока з арыентацыяй на заходнееўрапейскія тра-
дыцыі…» і элементаў рэнесансу [3, с. 97].

Крайнія межы грыгарыянскага перыяду – ад усталя-
вання новага летазлічэння, які з ХVІІ стагоддзя становіцца 
пануючым, да падзелу Рэчы Паспалітай і ўваходу вяліка-
княжацкіх зямель у склад Расійскай імперыі (1795 г.), дзе 
па наваў юліянскі каляндар. Канец перыяду вызначаецца 
таксама разлажэннем феадальна-прыгонніцкага ладу, па-
чаткам нацыянальнай кансалідацыі беларусаў, паўстаннем 
Т. Касцюшкі (1794 г.).

Чацвёрты, зваротна-юліянскі, перыяд (ХІХ – студзень 
1918 года). У другі раз былыя насельнікі ВКЛ не па сваёй 
волі вярнуліся да юліянскага календара, і з якім развітаюцца 
31 студзеня 1918 г. Гэта – пара самага вялікага збору вуснай 
народнай творчасці і, у прыватнасці, каляндарна-абрадавай 
паэзіі, якая здзіўляе фалькларыстаў і этнографаў слядамі 
сваёй старажытнасці і архаічнасцю (А. Рыпінскі, Р. Зянь-
кевіч, Я. Тышкевіч, П. Шпілеўскі, А. Кіркор, П. Бяссонаў, З. Гло-
гер, О. Кольберг, Ю. Крашэўскі, К. Машынскі, Ч. Пяткевіч, 
М. Федароўскі, Я. Чачот і інш.). 

Першыя складальнiкi рускiх народных календароў I. Са-
хараў i I. Снегiроў не абыходзiлiся без найбольш старажыт-
ных беларускiх прыкладаў. Вялiкае значэнне мелi таксама 
працы рускiх даследчыкаў Я. Анiч кава, А. Афанасьева, Ф. Бу-
с ла е ва, А. Весялоўскага, П. Кiрэеўскага, А. Патабнi, А. Яр-
молава, якiя выкарыстоўвалi беларускi матэрыял. 

Асаблівую ўвагу звяртаюць работы па рэгіянальнаму 
календару святара І. Бермана (1869 г.). У храналагічнай па-
сля доўнасці пачалі падаваць мясцовыя святы і прысвяткі 
таксама У. Дабравольскі, М. Косіч, М. Нікіфароўскі, А. Пшчол-
ка, Е. Раманаў, П. Шэйн. Вывучэнне беларускага народнага 
календара (БНК) у спалучэнні са скарынаўскім досведам 
прывяло да выпуска настольных і адрыўных календароў 
у ХІХ–ХХ стст. У зборы і пазнанні БНК важны ўнёсак зра-
білі А. Багдановіч, А. Дамбавецкі, П. Дземідовіч, М. Дзмі-
трыеў, Я. Карскі, Ю. Крачкоўскі, З. Радчанка, А. Серж-
путоўскі, С. Слупскі і інш. Важнае значэнне маюць работы 
па летазлічэнню і храналогіі М. Гарбачэўскага.

ХІХ стагоддзе – гэта росквіт класіцызму і прыход ра-
ман тызму, нацыянальна-вызваленчыя паўстанні (1830–1831, 
1863 гг.). Рубеж наступнага стагоддзя ў культуры і гра мад-
скім жыцці асабліва знамянальны – звяржэнне царызму.

Для беларусаў-ліцвінаў быў як зваротна-юліянскі, так 
і зваротна-грыгарыянскі перыяд (люты 1918 г. – 1990 г.). Гэ-
тая пятая пара ў гісторыі нашай зямлі была азнаменавана 
не толькі важнымі грамадскімі зменамі (рэвалюцыя, утва-
рэнне БНР і БССР), а і запозненай каляндарнай рэформай – 
13 лішніх дзён у параўнанні з трапічным годам і іс ную чай 
у свеце прагрэсіўнай сістэмай летазлічэння. Савет народ-
ных камісараў 24 студзеня 1918 года прымае «Дэкрэт аб 
увядзенні ў Расійскай рэспубліцы заходне-еўрапейскага 
ка лендара», дзе значылася: «Першы дзень пасля 31 студзе-
ня гэтага года лічыць не першым лютым, а 14 лютым, другі 
дзень – лічыць 15-м і г.д.» [4, с. 92]. Кансерватыўная права-
слаў ная царква новаўвядзенні не прыняла, таму і дагэтуль 
абазначэнні свят і памятных дзён вядзецца ёю паводле ста-
рога і новага стыляў.

Пачатак перыяду вызначаецца размахам краязнаўчай 
дзейнасці ў канцы 20-х гадоў, якая адлюстроўвалася ў дру-
каваным органе Цэнтральнага бюро краязнаўства «Наш 
край» («Савецкая краіна»), і зацішшам (з 1933 г. – закрыццё 
часопіса і да 50–60-х гг.). Акрамя публікацый у часопісе, вя-
домы невялікі шэраг работ М. Нікольскага, А. Серж пу тоў-
скага, А. Шлюбскага. За межамі Савецкай Беларусі выходзілі 
календары ў Вільні, Рызе, а таксама выданні С. Сахарава, 
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У. Паўлюкоўскага, М. Федароўскага, Ч. Пяткевіча, К. Ма-
шынскага. 

Павольнае павяртанне да фальклору, народных твораў 
каляндарнага цыкла звязана са зборнікамі каляндарных пе-
сень, прыказак, прымавак, што былі падрыхтаваны ў 50–60 
і наступных гадах Р. Шырмам, П. Чуркіным, Г. Цітовічам, 
П. Ахрыменкам, Я. Рапановічам, Ф. Янкоўскім і інш. У 70-х 
гадах, калі распачаўся выпуск шматтомнай акадэмічнай се-
рыі «Беларуская народная творчасць, пачынаецца ўздым 
у збо ры і вывучэнні фальклорнай спадчыны. Выходзяць 
грун тоўныя зборнікі і даследаванні Г. Барташэвіч, Н.Гіле-
віча, А. Гурскага, К. Кабашнікава, А. Ліса, З. Мажэйкі, Л. Са-
лавей, С. Талстой і інш. Яны сталі важкім грунтам у наступ-
ных якасных даследаваннях БНК. 

Апошняе дзесяцігоддзе ХХ ст. можна назваць сучас-
ным, шостым, адраджэнскім перыядам – этапам вывучэння 
ўласна народнага календара беларусаў як цэласнай сістэмы. 
Упершыню робіцца спроба рэканструкцыі агульнабелару-
скага календара, складзенага на аснове назапашаных дзе-
сяцігоддзямі збораў этнафальклорнай спадчыны. З 1984 г. 
С.Талстая пачынае друкаваць «Палескі народны каляндар», 
сабранага ў памежжы трох рэспублік, у 1989 г. А. Лозка і ў на-
ступным У. Васілевіч робяць публікацыі БНК у часопісе 
«Мастацтва Беларусі», асобныя варыянты выданняў якіх 
выйшлі ў 1993 годзе [5]. Таксама свае тэматычныя артыку-
лы, кнігі выпускаюць М. Ляснічы з К. Севярынцам, Я. Крук 
з А. Катовіч, а таксама М. Андропаў, Т. Валодзіна, С. Віцязь, 
А. Гурко, Р. Кавалёва, І. Казакова, В. Ліцьвінка, І. Мячыкава, 
А. Ненадавец, С. Санько, У. Сысоў, Т. Шамякіна, В. Шарая 
і інш. Збіраюцца новыя палявыя матэрыялы і паглыбляюцца 
даследаванні ў дабротнай серыі «Традыцыйная мастацкая 
культура беларусаў» пад кіраўніцтвам этнаму зыка знаўцы 
Т. Варфаламеевай. Выпрацоўваюцца асноўныя прын цыпы 
рэ канструкцыі і метадалогія даследавання БНК. 

Пачатак перыяду таксама пазначаны важнымі адра-
джэнскімі гістарычнымі падзеямі: прыняцце законаў аб мо-
вах, аб культуры, дэкларыцыі аб Дзяржаўным суверэнітэце 
і інш. Дадзены перыяд вылучае і С. Віцязь як «інавацыйны 
па шэрагу адзнак» [2, с. 9].

Пасля стварэння сістэматызаванага БНК ў 90-х гадах 
мінулага стагоддзя з’явілася найлепшая магчымасць шы-

рэй і глыбей глянуць на розныя праблемы каляндарнай 
абраднасці і паэзіі не толькі фалькларыстам і этнографам, 
а і прадстаўнікам іншых навук. Дысертацыі з выкарыстан-
нем каляндарнай тэматыкі абараняюць гісторыкі, фалькла-
рысты, этнографы, мовазнаўцы, мастацтвазнаўцы, куль ту-
ролагі, гісторыкі, філосафы.

Пры перыядызацыі гісторыі развіцця вуснай калян-
дарнай традыцыі беларусаў і яе вывучэнні ўлік фактараў 
існавання каляндарных эпох і стыляў, якія аказвалі рашаю-
чы ўплыў на фарміраванне паэтычна-святочных комп лек-
саў, з’яўляецца найбольш прыймальным і аптымальным 
метадам, што ўтрымлівае комплексны падыход вырашэння 
праблемы. Ён ахоплівае гісторыю развіцця і фарміравання 
традыцый, стварэння і бытавання фальклорна-каляндар-
ных жанраў, адлюстравання каляндарных ведаў у матэры-
яльнай і духоўнай культуры, цесна звязаны з гіста рыя-
графіяй, асноўнымі грамадска-палітычнымі і культурнымі 
падзеямі ў жыцці народа.
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НЯКАЗКАВАЯ ФАЛЬКЛОРНАЯ ПРОЗА: РАКУРСЫ ЖАНРАВАГА ЎСПРЫМАННЯ РЭЧАІСНАСЦІ

Таццяна Лук’янава (Мінск, Беларусь)

Мастацкая спецыфіка празаічных няказкавых твораў 
беларускага фальклору ў значнай ступені залежыць ад ад-
метнасцей калектыўнай свядомасці носьбітаў вусна-паэ-
тычнай традыцыі. Гэтыя адметнасці іманентна прад стаў-
лены ў творах у выглядзе пэўнай мадэлі свядомасці, што 
змяшчае ў сабе адмысловую карціну свету, арганізуе і рэгу-
люе дзейнасць творчых працэсаў.

Як непасрэдны папярэднік і крыніца фальклору значны 
ўплыў на фальклорную свядомасць аказаў міф, перадаўшы 
ёй пэўныя стэрэатыпы мыслення і протамадэлі мастацкага 
светаўтварэння. Дзякуючы ўласцівасці ўключаць у сваю 
струк туру кампаненты іншых формаў грамадскай свя до-
масці, творча перапрацоўваць інфармацыю самага рознага 
кштал ту, прапускаючы яе скрозь фільтры мастацкай тра-
ды цыі, фальклорная свядомасць набыла важнейшую для 
народнай культуры функцыю накапляльніка і транслятара 
традыцыйных калектыўных уяўленняў. Сама фальклорная 
свядомасць таксама ў значнай ступені традыцыйная, што 
праяўляецца ў яе залежнасці ад вызначаных мастацкіх норм 
і прынцыпаў.

Творчая перапрацоўка элементаў пазамастацкай і мас-
тац кай рэчаіснасці ў завершаны свет фальклорных твораў 
магчыма дзякуючы працэсу фальклорнага мыслення. Ён 
вало дае, на нашу думку, жанрава дыферэнцыраванай будо-
вай і ўяўляе сабой «мысленне жанрамі» носьбітаў фальк-
лору, г. зн. папераменную актуалізацыю ў фальклорнай свя-
до масці параметраў таго ці іншага жанру. Спецыфіка жан-
равага мыслення вызначае адрозненне жанру ад іншых, уз-

наў ляе цэласную карціну свету, уласцівую гэтаму жанру, 
вызначае падбор стылістычных сродкаў і прыёмаў, абу моў-
лівае асаблівасці ўспрымання твораў слухачамі. 

Жанравае мысленне абумоўлена перш за ўсё закана-
мер насцямі функцыяніравання фальклорнай свядомасці, 
якая ў сваю чаргу звязана з асаблівасцямі чалавечай псі ха-
логіі ў цэлым і характарам нацыянальнай псіхалогіі, а так-
са ма той сэнсавай прасторай, якую ўяўляе сабой культура 
беларускага народа. З іншага боку, фальклорная свядомасць 
мадэліруе свет адпаведна законам жанравага мыслення.

Жанр не толькі тыпалагічная катэгорыя, якая харак-
тарызуе арганізацыю пэўнага зместу ў межах жанравай 
струк туры. Гэта своеасаблівая форма асэнсавання «агуль-
нага стану свету» і канфліктаў [1, с. 56]. Таму жанр можна 
вызначыць як адметны пункт гледжання на свет, а жанравае 
мысленне пры гэтым адыгрывае ролю пасрэдніка паміж 
«творцам маленькага свету» і сусветам. Можна казаць, што 
мастак бачыць свет вачамі жанру. Фальклорны аўтар асэн-
соў вае рэчаіснасць з розных бакоў, што абумоўлівае багацце 
і разнастайнасць жанраў вуснай народнай творчасці. Кож-
ны жанр назапашвае свае адметныя формы бачання і асэн-
са вання абраных бакоў рэчаіснасці.

Аспектам, важным для разумення адметнасцей жан ра-
вага мыслення стваральнікаў беларускай няказкавай про зы, 
выступаюць асаблівасці жанравага ўспрымання рэ чаіснасці 
носьбітамі фальклору. Успрымаць свет, як сцвяр джае А.Р. Лу-
рыя, – значыць «сістэматызаваць прадметы, якія ў яго 
ўваходзяць, кадзіраваць набытую інфармацыю» [4, с. 58]. 
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Жанравае светаўспрыманне якраз і ўяўляе сабой адзін са 
спосабаў такой сістэматызацыі, знакава-сімвалічнай кады-
фі кацыі. Набор кодаў (заалагічны, колерны, персані фі ка-
цыйны, касмічны, прасторава-тапаграфічны, сацыяльны 
і інш.), які выкарыстоўваецца ў жанрах беларускай фальк-
лорнай прозы, па сутнасці, аднолькавы, але спосабы ар га-
нізацыі яго элементаў і іх выбар розныя. Своеасаблівым 
выні кам функцыяніравання жанравага мыслення з’яў ля-
ецца ўтварэнне ў фальклорнай свядомасці адметнай мас-
тацкай карціны свету, якая таксама вызначаецца жанравым 
прынцыпам.

Выяўляючы спецыфіку жанравага мыслення носьбітаў 
фальклору на базе няказкавых празаічных жанраў, мы 
прый шлі да высновы, што небыліцы характарызуе «ска жо-
нае» ўспрыманне свету, калі парушаюцца законы, уласцівыя 
свету рэальнаму: «Ішоў я ражком-беражком, аж ляціць муха 
без крыла ды камар без нагі...» [9]. 

Жанраваму мысленню стваральнікаў былічак уласціва 
«містыка-міфалагічнае» успрыманне: свет населены варо-
жымі духамі, якія ў любы момант могуць уварвацца ў жыц-
цё чалавека: «…адзін мужык спугаўся быў. Паехаў рыбу ла-
віць на озера і прыбягаіць ноччу, гаворыць: «Што эта такое? 
Я цягну сетку, а мне казёл папаўся ў сеткі. І чуць мяне не 
затапіў. Я стаў цягнуць етава казла, а ён як за ха хочэць: 
«Не, ты мяне не вазьмёш!» І гэты казёл выплутаўся і так 
чалавечаскім голасам… «ме-э-э! Дзям’ян, Дзям’ян, ме-э-э!» 
[7, с. 768].

Легенды вылучаюцца «гісторыка-міфалагічным» ус пры-
маннем свету, калі адзначаецца шэраг падзей мінулага 
(зрэдку будучыні), па той ці іншай прычыне прыцягнуўшых 
увагу народа, успрымаемых як значныя, а таму неабходныя 
для запамінання і перадачы наступным пакаленням: «На 
Вялікдзень Хрыстос спускаецца з неба на зямлю, разам 
з Юр’ем і Міколам, і ходзяць яны па зямлі. Вот яны ідуць. 
А чалавек узяў, надзеў кажух, вывернуў і стаў пад мостам – 
пужаець. А Бог і каэць: «Раві, раві! Сколька ты будзеш жыць, 
усё тваё племя будзець пужаць людзей і хавацца». Вот з гэ-
тага чалавека стаў мядзведзь. Вот жа і хваста ў яго нет. 
І ён пужаець» [7, с. 754].

Для стваральнікаў вусных апавяданняў-успамінаў ха-
рак тэрна «суб’ектыўна-падзейнае» ўспрыманне свету, калі 
па дзеі прапускаюцца перш за ўсё праз так званае «інды ві-
дуальна-суб’ектыўнае» бачанне: «Бывае так па жызні: 
дзеўка красівая, а так выйдзе блага, а другая... наадварот. 
Даўней жа, як хадзілі ў Маладзечна за хлебам, ідуць бабы 
і гавораць: «Ідзе красівы марак, адзежа красівая, а яна такая 
некрасівая, длінная, нос длінны… Мы ідзем, ды: «А Божэ мой, 
якое чуда! Ці яму вочы заступіла, на халера ён такую браў!» 
Ён на дзеўку: «Пойдзем, пойдзем…» А яна не абазлілася 
і кажа: «Як Бог красату даваў, я спала, а як долю – я ўстала!» 
І засьмяялася. Во так і бывае па жызьні…» [7, с. 468]. 

Межы паміж рознымі тыпамі жанравага мыслення 
размытыя. Гэта значыць, што розныя тыпы жанравага мыс-
лення могуць мець аднолькавыя рысы. Але, нягледзячы на 
некаторую дыфузнасць сваёй структуры, менавіта жанра-
вае мысленне з’яўляецца тым ядром, якое надае жанравым 
межам адносную ўстойлівасць.

Жанравае мысленне носьбітаў беларускай вусна-паэ-
тычнай традыцыі адбірае тыя прадметы і з’явы рэчаіснасці, 
бакі жыцця, сітуацыі, якія маюць грамадскую значнасць, 
падвяргае іх пераасэнсаванню, мастацкай перапрацоўцы, 
фармулізацыі, г. зн. суадносіць з ужо вядомымі абагуль-
неннямі, сінтэзуе з традыцыяй, падвяргае ўздзеянню такіх 
«прынцыпаў эпічнай эстэтыкі», – згодна з Б.М. Пуціла-
вым, – як «ідэалізацыя, гіпербалізацыя, умоўнасць, сі туа-
тыўнасць» [5, с. 233–234]. Менавіта «якасць» мыслення абу-
моў лівае стварэнне твора пэўнага жанру, надае зместу вы-
зна чаную форму. З іншага боку, апісанне тых ці іншых 
падзей, як сцвярджае Д.С. Раеўскі, падпарадкавана ў пер-
шую чаргу задачы кадзіравання не прыватных звестак аб 

гэтых падзеях, а «менавіта такога роду грамадска каштоўнай 
інфармацыі», і таму само апісанне будуецца па загадзя 
зададзенай мадэлі [6, с. 70]. Паколькі падобныя семіятычныя 
мадэлі скіраваны ў канчатковым выніку на вызначэнне 
правіл паводзін пэўнага калектыву і асобы ў ім, «калектыў 
здзяйсняе кантроль над захоўваннем і перадачай гэтых 
мадэлей і над спосабамі іх увядзення ў чалавека…» [2, с. 8]. 
Жанравае мысленне носьбітаў вусна-паэтычнай традыцыі, 
прадстаўленае вызначанымі жанравымі мадэлямі, не толькі 
трансфармуе рэальныя з’явы і падзеі, але і абумоўлівае ад-
бор фактаў, якія належаць захаванню ў памяці калектыву: 
«Як на ката калі закрычыш, так дзед казаў: «Чаго ганяеш! 
Бо мы на ката і на сабачай долі жывем». А было: людзі 
жнуць, аж ідзе Бог. «Памагай Божа!» Так яны: «Ай! Ці 
памагай, ці не памагай, а ўсё раўно хватае таго збожжа, 
няма дзе падзяваць». А! Тады Бог як зазловаўся, давай ім 
убіраць зерне ў коласе. І смотрыць, еты колас ужо ідзе аж 
пад верх. А ён быў ад зямлі, колас. Патом ужо каты началі 
мяўкаць і сабакі брахаць. І тады ўжо затрымаўся толька 
еты колас, і такі ўжо ёсць. А каб не началі брахаць, так 
былі б увогуле без хлеба» («Грэх – ганарлівасць, няўдзячнасць 
чалавека» [8, c. 364–365]).

Вядома, спараджаючая мадэль кожнага жанру, якая 
ўяў ляе сабой набор жанравых універсалій, «працуе» ў свя-
до масці носьбітаў фальклору не ў абстрактным выглядзе. 
«Па адной «мадэлі ўвогуле», – піша Б.М. Пуцілаў, – тэкст 
стварыць немагчыма» [5, с. 156]. Яна функцыяніруе ў вы-
глядзе мноства рознатыповых «іпастасей», але ў кожным 
кан крэтным тэксце можна без цяжкасці ўбачыць за «іпа-
стассю» дзеянне агульных законаў жанру: «А то во ў Ву голь-
шчыне, адкуль матка мая нябожчыца була ўзядзена. Дык 
яны раз ехалі з канюшні, уранні, многа ехала, вярхамі. А яна – 
к ім. Яны як кінулісь уцякаць усе, дык адна дзеўка і з каня, – 
ведама, як тэй каа, страх такі: спужалась і ўпала. Дык яна 
на яе наскочыла, накрыж разгарнула і зашлакатала. На-
заўтрага і знайшлі мёртвую» («Русалкі» [3, с. 174]) . 

Жанравае мысленне, як і фальклорная свядомасць уво-
гуле, валодае значнай ступенню мастацкай трады цый насці. 
Яно кансерватыўна і сістэмна замкнёна, не можа пе ра-
ступіць пэўныя эстэтычныя межы, нормы і прынцыпы. 
Адсюль перавага стэрэатыпнага, формульнага спосабу апі-
сання падзей, сітуацый, паводзін людзей у фальклорных 
творах. Але яно не застылае. З цягам часу жанравае мыс-
ленне змяняецца, таму што рухаецца сама фальклорная 
свядомасць, хоць і робіць гэта значна павольней за развіццё 
агульнай сістэмы ўяўленняў калектыву.

Літаратура
1. Андреев, А. Н. Целостный анализ литературного произведе-

ния / Андреев А. Н. – Минск: НМ Центр, 1995. – 144 с.
2. Иванов, Вяч. Вс., Топоров, В. Н. Славянские языковые моде-

лирующие семиотические системы (Древний период) / Вяч. Вс. Ива-
нов, В. Н. Топоров. – М.: Наука, 1965. – 246 с.

3. Легенды і паданні / склад. М. Я. Грынблат і А. І. Гурскі; рэд. 
тома А. С. Фядосік. – Мінск: Бел. навука, 2005. – 552 с.

4. Лурия, А. Р. Об историческом развитии познавательных 
процессов. Экспериментально-психологическое исследование / 
А. Р. Лурия. – М.: Наука, 1974. – 172 с.

5. Путилов, Б. Н. Фольклор и народная культура / Б. Н. Пу ти-
лов. – СПб.: Наука, 1994. – 236 с.

6. Раевский, Д. С. Модель мира скифской культуры / Д. С. Раев-
ский. – М.: Наука, 1985. – 256 с.

7. Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. У 6 т. Т. 2. Ві-
цебскае Падзвінне / склад. Т. Б. Варфаламеева. – Мінск: Бе ла руская 
навука, 2004. – 910 с.

8. Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. У 6 т. Т. 3. 
Гродзенскае Панямонне / пад рэд. Т. Б. Варфаламеевай. – Мінск: 
Вышэйшая школа, 2006. – 736 с.

9. Матэрыялы жанравага архіва вучэбна-навуковай лабара-
торыі беларускага фальклору пры кафедры тэорыі літаратуры БДУ.



83

ФОЛЬКЛОР В СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ БУРЯТ

Людмила Манзарханова (Улан-Удэ, Республики Бурятия, РФ)

Фольклор является частью традиционной народной 
культуры, культурным наследием и художественным фон-
дом, питающим своими мотивами и образами современную 
культуру, что особенно ярко проявляется в литературе и ис-
кусстве. Фольклор вечен и неисчерпаем, как не ограничена 
во времени и разнообразия в своих проявлениях культура.

Универсальная форма познания жизни и освоения 
мира всегда отражалась в фольклорных мотивах. Все пери-
петии пережитого прошлого, большие события и значимые 
повороты в судьбах людей нашли художественное отраже-
ние в разнообразных произведений устного творчества. 
Фольклор многослоен по своему составу: в нем одновре-
менно бытует и взаимодействуют эпические, лироэпиче-
ские, лирические, драматические и другие жанры, возник-
шие в разное время и отражающие действительность в раз-
личных ракурсах и художественных и культурных формах. 

В истории постоянно идет процесс формирования, 
расцвета и угасания различных видов устной поэзии в про-
цессе их эволюции. При этом происходит смена одних 
форм другими, архаичные жанры уступают место новым 
образованиям. Мифы, легенды, улигеры, культовая и обря-
довая поэзия прошли долгий путь развития, пока не сло-
жились их этнические структуры в художественной форме. 
В древних сказаниях и песнопениях налицо изначальная 
слитность разных видов искусств (слово, напев, танец), со-
ставляющих единый комплекс художественного целого, от-
ражающий синкретизм мышления. Синкретизм познания 
в народной культуре обусловлен нерасчленённостью об-
разного и логического начал в познавательном процессе. 
Примером могут служить культовые гимны и пожелания. 
Культовые гимны (дурдалга), благопожелания (юрөөл), ге-
роический эпос (үльгэр), обращенные своим содержанием к 
мифологическому прошлому, объясняют важные вопросы 
бытия: появление мира и жизни, рождение первопредков 
основателей рода- племени, подвиги героев, образы пре-
красных девушек и умудренных жизнью старцев. В этих 
произведениях в нераздельном единстве вербального пове-
ствования слиты мировоззренческие представления тради-
ционного общества (тотемизм, анимизм, фетишизм), нрав-
ственные и эстетические взгляды. Таковы мифологические 
рассказы о возникновении земли, солнца, луны, звезд, мо-
рей, гор, шаманские гимны, заклинания, заговоры, ранние 
улигеры. Исполнение их сопровождалось обрядовыми эле-
ментами, отдельными действиями умилостивительного ха-
рактера, обращенным к божествам эжинам- хозяевам мест-
ностей. Соучастниками творческого акта наряду со скази-
телями становились и слушатели, в равной мере заинтере-
сованные в благоприятном исходе общего дела. В фолькло-
ре обязательно был сказитель – хранитель эпических тра-
диций и в то же время поэт, воспроизводящий и создаю-
щий новые легенды и сказания. 

В разное время жили творили сказители певцы боль-
ших знаний и ярких дарований: П. Петров, П .Тушемилов, 
П. Дмитриев, П.Степанов, С. Шанаршеев, А. Балдакшинов, 
А.О. Васильев, Б. Барнаков, А. Тороев и др. Они были хра-
нителями народных заповедных знаний по истории, этно-
графии, верованиям, культуре, подлинными творцами ху-
дожественных ценностей в области искусство слова. Ска-
зители несли благородную миссию хранителя и творца. 

Художественные произведения в области искусства 
слова в дописьменный период истории бурят создавались 
в сфере устного творчества, которое несло в себе комплекс 
философских, этических, эстетических знаний, религиоз-
ных представлений народа. Трансформация фольклора в ис-
тории этноса была обусловлена условиями жизнедеятельно-
сти, поэтому накопление знаний сопровождались обогаще-
нием духовного мира людей и, следовательно, отражались 
на философском осмыслении, эстетическом наполнении 
и в художественной форме устных произведений.

Традиционный фольклор вобрал в себя миф, героиче-
ский эпос (үльгэр), легенду (домог), предание (түүхэ), сказку 

(онтохон), песню (дуун),пословицу (оньһон үгэ),поговорку 
( хошоо үгэ), загадку (таабари), народную драму (арадай 
зүжэг), благопожелание (юрөөл), детскую считалку (үхи-
бүүдэй тоололго), скороговорку (түргэн хэлэлгэ).

У некоторых жанров есть внутрижанровые разновид-
ности. Сказки представлены такими видами, как волшеб-
ные, богатырские, о животных, бытовые, новеллистиче-
ские, песни бытуют исторические, трудовые, хороводные, 
игровые, обрядовые (календарные, свадебные), застольные, 
состязательные, песни- загадки, песни- размышления, ле-
генды и предания подразделяются на космогонические, то-
понимические, генеалогические, исторические, о силачах 
и мэргэнах. Особый раздел составляет культовая и обрядо-
вая поэзия (заговоры, заклинания, призывания, похорон-
ные плачи). Каждый жанр объединяет около десятки, сот-
ни, тысячи произведений, их версий и вариантов, функци-
онирующих в условиях постоянного взаимодействия.

К жанрам с развитой художественной структурой от-
носятся сказки. Волшебные сказки и сказки о животных 
своими корнями уходят в глубокую древность. Бытовые 
и сатирические сказки появились позже, они продукт более 
развитых форм жизни и общественных отношений. Сю-
жетные коллизии, мотивы и образы построены на осмыс-
лении общественных отношений и воплощены в форме 
вербальных повествований по законам сказочной интер-
претаций реальных жизненных противоречий. Сказка реа-
листична в показе человеческих взаимоотношений, судеб 
человека в меняющем мире. Счастливая жизнь представля-
ется достижимой целью только в мечтах («Башатай и бо-
гач»). Сказка демонстрирует богатый набор сюжетных си-
туаций, драматических и комических, основывающихся на 
реальных жизненных коллизиях и социальной среде. Такие 
произведения появились как выражения протеста и непри-
ятия большинством народа тех неправедных дел и нравов, 
которые характерны для старого общества и представля-
ются в общественном сознании анахронизмом.

Афористическая поэзия представляет собой один из 
развитых и мобильных видов в фольклоре монголоязыч-
ных народов. Уходя корнями в глубокую древность, посло-
вицы, поговорки несут в себе художественный потенциал, 
обеспечивающий этим изречениям актуальность и, в то же 
время, способность к постоянному обновлению и раздви-
жению границ жанра в художественно-тематическом пла-
не. Своеобразие их – в аккумулировании воззрений народа 
о разных сторонах бытия и человеческой жизни, осмысли-
ваемых в традициях миропонимания этноса.

Благопожелания (юроолы), гимны-восхваления (маг-
таал, соло) переживают своеобразное возрождение, обу-
словленное потребностями времени, новыми духовными 
запросами носителей фольклора. В них фиксируются не от-
дельные события и реалии жизни, а обобщаются типичные 
ситуации характерные положения в жизни людей. Посто-
янное обогащение жанровой палитры присуще юрөөлам, 
магталам, соло, которые образуют народную одическую 
поэзию, отражающую динамику развития этических и эс-
те тических взглядов.

Несказочная проза (легенды, предания, устные расска-
зы) функционируют как поэтическая летопись народа в уст-
ной традиции. В пределах жанровых границ происходит 
процесс постепенной внутренней перестройки и переори-
ентации, что ведет к сужению бытования произведений с ми-
фологическим содержанием. Повсеместно бытуют исто ри-
ческие предания и устные рассказы, ориентированные на 
воссоздание памятных событий и деяний примечательных 
личностей прошлого. Живут в памяти поколений генеало-
гического предания, которые по праву считаются едва ли не 
самыми ценными в силу заключенных в них сведений 
о прямых предках по восходящей линии. Угасают посте-
пенно рассказы на космогонические и этиологические 
темы, столь распространенные еще в недавнем прошлом 
и содержащие представления предков о происхождении 
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Вселенной и появлении жизни на земле. Углубление и по-
всеместное усвоение естественно – научных знаний сказы-
ваются на жизнестойкости поэтически ярких повествова-
ний, созданных в далеком прошлом в традициях мифоэпи-
ческого толкования вопросов бытия.

Фольклор функционируют как необходимая, органи-
ческая составная часть социального быта и духовной жиз-
ни народа. Он продолжает обновлять содержание и пере-
двигать рамки своей жанровой системы. Эти изменения 
происходят в зависимости от перемен в общественной эс-
те тической парадигмы народной культуры. Этим обстоя-
тельством объясняется сохранение в новых исторических 
условиях основных ценностных установок и художествен-
ных критерием, формирующих своеобразие эстетической 
системы фольклора в современной культуре.

Фольклор все более испытывает влияние со стороны 
профессиональной литературы и искусства, художествен-
ной самодеятельности. Но это разные, параллельно разви-
вающие потоки с различными пересекающимися каналами 
взаимодействия. 

В современной культуре фольклор живет в условиях 
массовой культуры, которая представляет собой явление 
наряду с профессиональной литературой и искусством 
и собственно фольклором. Это своего рода субкультура, 
которая при своих неглубоких корнях, берет для своего 
функционирования все или почти все из народного источ-
ника и национальной классики. При этом она сама не соз-
дает практически ничего духовно равнозначного тому, из 
чего перенимает исходный материал. Ни одна из составля-
ющих этой культуры (вербальная, музыкальная, мировоз-
зренческая), за очень редкими исключениями, не отмечена 
подлинной первородностью, истинной духовностью и уни-
версальным качеством. У массовой культуры основная 
функция – развлекательная, и для реализации ее она бес-
конечно повторяет на разные лады и тиражируют проход-
ные модные слова и обороты, которых объединяют общие 
черты- поверхность и короткий век. В этой ситуации воз-
растает значение профессионалов от фольклора, много-
кратно повышается роль сказителей, певцов, фольклорных 
ансамблей. Они хранители традиционного репертуара, в их 

искусстве сохраняются художественные традиции, стили 
заповедные знания. 

История фольклора показывает, что нет застывших 
жанров и неизменных произведений, зафиксированные 
в разное время тексты образуют в совокупности реальную 
жизнь фольклора в его естественном течении. Произведе-
ния бытует в виде находящихся в постоянном обращении 
вариантов, создающих группу, связанных общностью ос-
новных структурных элементов текстов, которые совместно 
образуют отдельную версию фольклорного произведения.

Фольклор не только всегда был и остается общим ис-
точником для национальной культуры, литературы, искус-
ства, но и сам, в свою очередь реализует обратные связи, 
творчески преобразуя лучшие художественные образы про-
фессиональных художников слова в своеобразной форме.

В современной культуре фольклорная традиция сохра-
няет в целостности свое мифологическое и образное нача-
ла, исповедует унаследованные эстетические каноны и ху-
дожественные формы. В современной культуре фольклор 
сохраняет свое значение как хранителя этнического смысла 
бытия в силу своего духовного и нравственного воздей-
ствия на человека, общество и культуру. 
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СМЕХОВЫЕ ФОРМЫ В РУССКОЙ И БЕЛОРУССКОЙ ПОСЛЕСВАДЕБНОЙ ОБРЯДНОСТИ 
(«ПОИСКИ ЯРКИ» И «ЦЫГАНЫ»)

Михаил Матлин (Ульяновск, Россия)

Обряды и обрядовые действия послесвадебного цикла 
в русской и белорусской традиционной свадьбе охватыва-
ют, как правило, второй, а в некоторых региональных и ло-
кальных традициях и третий день свадьбы. Для большин-
ства из них, а также вербальных формул, стихотворных 
и музыкально-поэтических текстов характерно яркое сме-
ховое начало. Хотя исследователи вполне справедливо ука-
зывали, что «большая часть сведений о свадебном ряже-
нье – слишком общего характера» [11, с. 114], что «в проти-
воположность лирико-драматической части свадьбы сведе-
ния о другой, фарсовой ее части достаточно смутны» [4, 
с. 29], тем не менее публикации и архивные материалы XIX 
и начала XX вв. показывают, что уже тогда эта традиция 
была устойчивой и достаточно широко распространенной, 
как в России, так и в Белоруссии. О ней упоминается в опи-
сании свадебных традиций Симбирской губернии [1, с. 42]. 
Существовала она и в соседней Самарской губернии [5, с. 23]. 
По архивным материала известно, что ряжение на второй 
день свадьбы также было распространено во Владимир-
ской [3, с. 259; 8, с. 164, 187], Калужской [9, с. 597], Тамбов-
ской [9, с. 261], Костромской [7, с. 78] и др. губерниях. Су-
ществовала она и в городах, например, г. Чердыне Пермско-
го края [16, с. 99] и даже в таком крупном центре Поволжья, 
как Казань [15, с. 30–31]. В некоторых описаниях также 
приводятся примеры ярких комических сценок, которые 
иногда разыгрывали ряженые [21, с. 639–640].

В белорусской свадьбе, как известно, наиболее ярким 
и распространенным было ряжение в цыган [17, с. 365]. Но 

существовали и минисценки без участия ряженых. Такая 
сценка, например, в Витебской губ. разыгрывалось сразу 
после ритуала повязывания молодой – сваты «учили» ее хо-
зяйству [17, с. 9].

Помимо ряжение и разыгрывания ряжеными импрови-
зированных минисценок смеховое начало в послесвадебной 
фазе обряда, создавали действия и тексты эротического ха-
рактера с обсценной лексикой. Несмотря на то, что изуче-
ние этой стороны традиционной русской и белорусской сва-
деб началось сравнительно недавно, все же можно говорить 
об «устойчивости и глубине традиции», о ее «глубокой уко-
рененности в быту и обрядовой практике» [19, с. 18].

Таким образом русская и белорусская свадьба уже 
в XIX – начале XX в. обладала богатым, разнообразным 
и хорошо развитым смеховым началом, воплощавшимся 
в ряжении, фарсовых действиях ряженых, в том числе и над 
участниками свадьбы и жителями села, в театрально-игро-
вых импровизированных сценках, обыгрывающих как 
свадьбу, родины, похороны, так и некоторые типичные бы-
товые ситуации, и, конечно, особых песенных и прозаиче-
ских текстах [2, с. 161–167; 18, с. 157–174]. 

Дальнейшее развитие эта традиция получила в XX в. 
В русской послесвадебной обрядности, вероятно, на рубе-
же XIX–XX веков, формируется сложное и красочное театра-
лизованное обрядовое действо, которое вслед за Л.М. Ив-
левой, можно назвать «поиски пропавшего животного» [11, 
С. 114]. В дальнейшем усиливающее праздничное и теа-
трально-игровое начало в свадьбе постепенно начинает 
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полностью определять послесвадебный период [10, с. 126, 
186; 13], а «поиски пропавшего животного», становясь цент-
ром обрядности второго дня, приобретают сюжетную оформ-
ленность, театральную выразительность. На сегодняшний 
день эта традиция зафиксирована как активно бытовавшая 
с 20-х по 60-е гг. во многих регионах, а также получившая 
распространение и дальнейшее развитие как в сельской 
местности, так и в малых городах, не только у русских, но 
и других народов России [11, с. 114–115; 10, с. 123, 125; 20, 
с. 255; 14, с. 46].

Повсеместное распространение и мощное развитие 
этот обряд получил и в Ульяновской области. В подавляю-
щем большинстве населенных пунктов исполнение его 
происходило на второй день свадьбы, но в некоторых селах 
он совершался на третий день, а в с. Ак саур, например, про-
изошло даже удвоение данного обряда, когда наряду с «по-
ис ками ярки» проводились «поиски барана», так как моло-
дые вторую ночь ночевали в доме невесты, и утром родные 
жениха приходили к ним искать барана. 

Состав участников «поисков ярки» первоначально имел 
ряд возрастных ограничений – не участвовала неженатая 
молодежь, пожилые люди. Однако к 80–90-м годам ХХ в. 
включилась в обряд и молодежь. Разной были степень ак-
тивности двух породнившихся се мейств. В одних селах, на-
пример, более действенно была сторона невесты. В других – 
сторона жениха не только уча ствовала в обряде наравне со 
стороной невесты, но и начинала его. 

В некоторых селах отдельные жители, неоднократно 
участвуя в свадьбе, постоянно выбирали одну и ту же 
«роль», наряжаясь всегда в один и тот же костюм, который 
поэтому хранили от свадьбы до свадьбы. 

Круг персонажей ряжения был весьма разнообразен. 
Тем не менее все это многообразие явственно делилось на 
две группы, первая – это персонажи, воплощавшие образ 
одной из социальных, возрастных или этнических групп, 
что отражалось в соответствующем имени, костюме и на-
боре действий, а вторая – участники обряда, которые не 
имели названия, набора действий, т.е. не создавали само-
стоятельного образа, составляя своеобразную массовку. 
Первая группа – это персонажи обязательные и факульта-
тивные, т.е. такие, которые существовали только в одном 
селе или являлись результатом индивидуального творче-
ства отдельного человека. К обязательным относились те, 
без кого обряд «поиски ярки» был неисполним в принципе. 
Это – старуха, пастух, милиционер, врач. Не всегда была 
непосредственно связана с поисками пропавшей «ярки» 
(невесты) цыганка, но эта роль также была постоянной 
и одной из любимейших в данном обряде. Эти обязатель-
ные персонажи имели устойчивые элементы в костюме, на-
боре предметов, речевых конструкциях и проч. Главной за-
дачей как костюма, так и всех действий персонажа было 
создание смехового, а порою и пародийного образа, очень 
часто по законам народного театра. Среди факультативных 
персонажей, зафиксированных на данной территории, – ба-
рыня, дурак, медведь, заяц, конь, козёл и др. 

Характеризуя персонажей второй группы, информан-
ты отмечали прежде всего, что они умели «чудить», т.е. соз-
давать образ по законам народной смеховой культуры. 
Именно эту группу в некоторых селах называли «святки», 
т.е. наряженные как на святки. На создание смехового эф-
фекта был рассчитан их костюм, который, как правило, со-
стоял из старой одежда, т.е. того, что называют «шоболы», 
«лохмотья», «махры». Смеховое начало могло строиться 
и через нарочитое смешение разных сезонных типов одеж-
ды или использование одежды не по сезону. Чрезвычайно 
популярны были такие традиционные способы ряжения, 
как надевание вывернутого мехом наружу тулупа, покры-
тие лица маской, сажей и проч. Использовали при создании 
костюма репей, кудель, лапти. Именно в этой группе персо-
нажей существовала традиция создавать образ, с подчер-
кнутыми гендерными признаками – мужскими и женски-
ми. Осуществлялось это двумя способами – через ритуаль-
но-смеховое обозначение гениталий (морковка и картош-
ки) и при помощи одежды или элементов одежды другого 
пола. Первый способ был более характерен для создания 
мужского образа, второй – женского. При этом смеховое 

воплощение мужского начала могли создавать как женщи-
ны, так и мужчины, а женское – только мужчины. Иногда 
такой способ ряжения был единственной особенностью 
второстепенных персонажей обряда Если главных действу-
ющих лиц определяли по функциям, то второстепенных – 
по способу ряжения. 

Сам обряд представлял собой проход наряженных по 
деревне или переезд в другую деревню к дому родителей 
молодого, где ночевали новобрачные. Он осуществлялся 
шумно, с игрой на баяне или гармошке, пением частушек 
и песен, разыгрыванием ряжеными импровизированных 
минисценок в соответствии с выбранным образом.

Часто ряженые, подойдя к дому родителей молодого, 
не сразу могли войти. Перед домом родственники молодого 
усиленно изображали занятость каким-нибудь повседнев-
ным трудом, сердито реагируя на приход ряженых. Однако 
главное действие, которое должно было остановить при-
шедших, разыгрывалось в доме – это игра «в покойника», 
а, соответственно, единственный способ преодоления этой 
преграды – «оживить покойника». Второй преградой была 
«роженица», роль которой часто исполнял мужчина и кото-
рая «рожала» прямо перед гостями. 

Преодолев все препятствия, ряженые начинали глав-
ное дело – искать «ярку». В Ульяновской области зафикси-
рованы два вида сокрытия: прятали только молодую, пря-
тали молодую и молодого. Весьма разнообразны были ме-
ста и способы сокрытия молодой и/или молодого. Прятали 
в шифоньер, в дом соседей, в чулан, в амбар, в конюшню, 
в баню, на печи, на чердаке, в погреб и т.д. Очень распро-
страненным способом сокрытия было ряжение невесты 
«в старуху» или «в мужчину», благодаря чему создавался 
образ, соответствующий и дополняющий театрально-празд-
ничную стихия обряда. В некоторых селах в доме прятали 
подставную невесту, чаще всего комически наряженного 
в  невесту мужчину или старуху. Поиски, как правило, за-
вершались успешно – «ярку», в конце концов, находили. 

Театрализация определяет и все последующие действия. 
Сначала найденную «ярку» осматривают, находят «изъян», 
возникший за ночь, и начинают ее лечить. Затем в дейст-
вие вступает милиционер – его задача составить протокол, 
зафиксировать «преступление», совершенное женихом. 
И только после «взятки» спиртным, которое дают родные 
жениха, наступает примирение сторон. Что касается Прото-
кола (Акта), то он представляет собой смеховую пародию на 
документы, составляемые милицией по поводу краж и дру-
гих бытовых преступлений. Зачитывается он по завершению 
поисков ярки, когда все участники с обеих сторон садятся за 
столы, а ряженый милиционером зачитывает его под друж-
ный смех собравшихся. И только после этого все гости идут 
в дом к родителям молодой, где продолжается свадьба.

В белорусской послесвадебной обрядности не сложи-
лось такого же целостного и сложного театрализованного 
действа, хотя, в одной из записей, сделанных в Гомельской 
области, все-таки звучит тема поисков, как причина посе-
щения дома молодого на второй день. «Мы глядзелi: з на-
шага двара выляцела звёздачка. Мы бачылi: яна у гэты двор 
упала, папытаёце жанiха» [6, с. 184]. Зафиксирована она и 
в обрядности свадебного дня: Е.Р. Романов, описывая встре чу 
приданок в доме жениха, отмечал, что сват «отпирает 
клеть, вгоняет туда всех родных и гостей. При этом поют:

– Сванички-рыбочки, Боже наш!
Ци не въехала дзевочка наша тут до вас?
Альбо ж вы нам нашу дзевоньку вернице,
Альбы ее русу косу покажыце.
– Вот мы уж вашей дзевоньки не вéрнем,
Ей русой косы не покажем,
Бы ето ужé дзевонька не ваша,
Ета уже дзевонька наша» [17, с. 250].

Основное же развитие смехового начала связано прежде 
всего с «цыганами». Исследователи отмечают, что в ХХ в. – 
это уже непросто тип ряжения, а своеобразный «цыган-
ский» спектакль, «цалкам заснаванае на iмправiзацыi», так 
что даже организация ряжения и последующих действий 
совершается «спантанна, без спецыяльнай падрыхтоўкi» 
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[12, с. 184]. Набор ряженых – участников разнообразных 
импровизационных сценок, составлявших этот «спектакль» 
во многом совпадает с русской традицией: те же «гар-
манiст», «салдат», «доктар», «цыганка», встречаются в рус-
ской традиции и «новобрачные» («маладуха» i «малады»). 
Совпадают и способы создания образа – старая одежда, 
«у «падстаўнога жанiха» абавязковы атрыбут – прывяза-
ная — адпаведным месцы моркаўка, у «нявесты» – незвы-
чайна вялiкага памеру бюст i многае iншае, падсказанае 
жаданием пасмяшыць гледачоў» [12, с. 184]. Самое, пожа-
луй, главное отличие в том, что для русской традиции не 
характерен образ «цыгана». Из типичных сценок «цыган-
ского спектакля» наиболее яркими и оригинальными на 
фоне русской традиции являются действия с курицей – 
«бiць курэй» [6, с. 61], с петухом – «гуляюць «пятухi»» [6, 
с. 193], сценка «гуляць «зайца»» [6, с. 438], шутовская свадь-
ба [6, с. 32, 66–67] и др. 

Обе эти традиции и по сей день остаются живыми, 
чрезвычайно богатыми театральностью явлениями совре-
менной народной культуры, требующими пристального 
и постоянного внимания исследователей.
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ФАЛЬКЛОРНЫЯ ЭЛЕМЕНТЫ Ў КІТАБАХ

Ігар Нікіценка (Мінск, Беларусь)

Фальклор з’яўляецца люстэркам жыцця народа. Па сут-
насці, усё, што праходзіць праз гэтае люстэрка мае невы-
чэрпную каштоўнасць. На працягу доўгіх часоў твар нашай 
бацькаўшчыны шматразова змяняўся: грымелі войны, ства-
раліся і распадаліся дзяржавы, адбывалася шматступенча-
тая асіміляцыя народаў.

Гісторыя стварэння кітабаў пачынаецца з часоў ВКЛ. 
Літоўскія князі Гедымін, Вітаўт і інш. ахвотна запрашалі та-
тар з Залатой Арды і Крыма, выкарыстоўваючы іх у бараць-
бе з Тэўтонскім ордэнам. У другой палове 17–18 стст. у та-
тар скім асяроддзі знікаюць племянныя адрозненні, татар-
скія пасяленцы ўсё часцей прымаюць беларускія прозвішчы: 
Кандратовічы (нашчадкі племя кунгратаў), Бараноўскія 
(на шчадкі роду Барын), Александровічы, Гембіцкія, Ка-
рыцкія, Канапацкія, Смольскія і інш. Татары страцілі сваю 
цюркскую мову (кыпчакскія гаворкі) і карысталіся белару-
скай ці польскай; на беларускай мове арабскім пісьмом былі 
напісаны татарскія кнігі – кітабы, дзе пададзены апісанні 
мусульманскіх абрадаў, звычаяў, а таксама легенды, падан-
ні, усходнія казкі, павучэнні. Кітабы – каштоўнейшая кры-
ніца па вывучэнню татарскага народа, яго этнічнай гісторыі, 
этнапсіхалогіі, вытокаў і шляхоў развіцця самабытнай му-
сульманскай культуры, яе адаптацыі у іншамоўным ася-
роддзі. [2, с. 235]

Сфера фальклора надзвычай шырокая і не абмя-
жоўваецца вядомымі традыцыйнымі жанрамі – казкамі, 
легендамі, анекдотамі. У гэтай працы коратка будуць апі-
саны найбольш распаўсюджаныя татарскія звычаі і павер’і, 
якія не маюць дачынення да рэлігійных тэкстаў, і з’яўляюцца 
самастойнымі фальклорнымі адзінкамі, так званымі фальк-
лорнымі элементамі.

Цікавым з’яўляецца тлумачэнне сноў. У татараў наконт 
гэтага свае ўяўленні. Калі бачыш у сне чалавека, які трымае 
у руках жалеза, трэба чакаць добрых звестак, калі срэбра, 
то адбудуцца добрыя падеі ў жыцці, калі сніш чалавека 
ў ветхім адзенні, то захварэеш. Добрыя падзеі адбудуцца 
ў жыцці , калі сасніш верхавога, які скача, а калі ён садзіцца 
ў сядле, то чакай суда. Калі чужое сядло – да грошай. Калі 
ў сне ўбачыш цвікі, або кіпень – да грошай. Калі валасы 
голіш, адбудуцца трагічныя падзеі. Калі сасніш суддзю, 
дохтара або іншага вучонага чалавека – чакай хваробу. Буд-
зеш шчаслівы, калі старога чалавека і доўга пражывеш,калі 
старых жанок сасніш. З’яўленне ў сне ваяроў – да сумных 
падзеяў.

Яшчэ з часоў, калі татары сяліліся ва ўсходніх стэпах, 
у іх захаваліся народныя прыкметы пра частага госця 
стэпаў – ворана. Аўтары тых кітабаў, дзе змяшчаюцца дэта-
левыя апісанні паводзінаў ворана і іх тлумачэнне, сцвяр-
джаюць, что пра ворана трэба ведаць кожнаму дзеля сваёй 
бяспекі. Па сутнасці, жывела – прадказальнік ёсць у кожна-
га народа – чорны сабака ў англічан, чорны кот ў славян 
і інш. Функцыі ворана ў татараў больш шырокія – ён 
прадказальнік як добрых, так і ліхіх звестак. Галоўнае 
ў тлумачэнні паводзінаў ворана – гэта дзень і час, калі 
птушка крычыць. Калі чуеш крык ворана раніцай ў паня-
дзелак і аўторак, то чакаюць добрыя звесткі, раніцай ў сера-
ду – будзе бітва ( лакальнага характару – бытавыя спрэчкі, 
сваркі з суседзямі і маштабнага – бойка з ворагам, ваенныя 
дзеянні).Калі воран крычыць раніцай у чацвер, трэба сце-
рагчыся злодзеяў, калі ў пятніцу – атрымаеш доўгачаканае. 
Абавязкова адбудзецца ліха, калі воран крычыць у суботу 
раніцай і полудзень, у нядзелю падчас акінда і ахшама, у па-
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нядзелак у час кушлука, у аўторак небяспечным з’яўляецца 
крык ворана ў прамежак часу ад раніцы да акінда, у сераду 
прамежак полудзень-акінд, у чацвер кушлук і ахшам, у пят-
ніцу ў аўле і ў акіндзе. Таксама важным з’яўляецца тое, якім 
чынам крычыць воран: ў палеце і сеўшы на зямлю кры-
чыць – трэба сцерагчыся злодзеяў.

Асобна апісваецца рытуал сувязь галення валасоў з лаз-
няй: нельга ісці ў лазню, пагаліўшы валасы ў суботу, нядзе-
лю, панядзелак, аўторак, можна толькі ў сераду, чацвер, 
пятніцу.

Існуе прыкмета пра адрамантаванне адзежы. У нядзе-
лю нельга рамантаваць адзенне, бо тады будуць чакаць ня-
шчасці, рамантаваць адзенне трэба ў панядзелак, бо «ады-
ходзіць сум і становіцца весела».

Карысным і распаўсюджаным з’яўляецца апісанне, як 
гадаваць жывёлу. Кожны год ў чысты чацвер ішлі ў лес і аб-
дзіралі ліпу. Абдертую ліпу клалі ў дупло, а з лыкам ішлі 
дадому, завязвалі вузлом і хавалі, а потым выносілі на вя-
лікдзень і прамаўлялі , што завязалі вусны злому чалавеку, 
каб усялякая жывёла ў статку – і малая, і вялікая – давала 
ў тры разы больш шэрсці( па традыцыі большасць татараў 
займалася развядзеннем авечак).

Таксама засцерагчы скаціну дапамагала наступнае. 
Калі статак заставаўся нанач ў полі, то ўвечары бралі сяке-
ру, адлічвалі дзевяць бярвёнаў ў хаце і рабілі сякерай дзірку 
ў дзевятым бервяне і клалі ў яе столькі каменьчыкаў, колькі 
галоў заначавала ў полі і казалі так: – Хай балюча будзе ваў-
ку, мядзведзю, злому чалавеку, злодзею ад гэтых ка мень-
чыкаў.

Важна зазначыць, што для напісання рэлігійных тэкс-
таў выкарыстоўвалася мова першакрыніцы – пераважна 
араб ская. А шматлікія народныя павер’і апісваліся на бела-
рускай мове. І часцей за ўсе мяжа паміж фальклорам і рэ лі-
гіяй заціралася, ад рэлігійнага заставалася толькі згадванне 
імя прарока і некаторых іншых персанажаў. 

Прыкладам можна лічыць апісанне таго, што трэба 
пазбягаць ў пэўныя дні месяца.

Распавядаецца, што трынаццаць дзен ў месяцы не шча-
слівыя. Калі у гэтыя дні народзіцца дзіцяці, то яно будзе 
шмат грашыць і пражыве мала, калі хто-небудзь захварэе 
ў гэты час, то з вялікай верагоднасцю памрэ, у гэты перыяд 
бачаць шмат жахлівых сноў, шмат хлусяць. У так званыя 
шчаслівыя дні месяца добра таргаваць, шыць новае адзен-

не, спраўляць вяселле, ездзіць на вялікую адлегласць. Доўгі 
век будзе у народжанага дзіцяці; хто ў гэты перыяд захва-
рэе, хутка ачуняе. Знойдуцца ўсе згубленыя рэчы. І толькі 
ў шчаслівыя дні месяца трэба хадзіць ў лазню.

Можна зрабіць вывад, што кітабы ўключалі б у свой 
змест большую колькасць фальклорных элементаў, каб не іх 
асноўная функцыя, напраўленая на тое, каб забяспечыць 
рэлігійную адукаванасць татарскага насельніцтва бела рус-
кіх зямель. Праўда, існуе такое паняцце, як народна-хры-
сціян ская проза (аповеды, заснаваныя на народных ўяў лен-
нях пра Бога, Ісуса Хрыста, анёлаў, хрысціянскія святы 
і звя за ныя з імі прыкметы, павер’і). Але на думку аўтара 
вылучаць па аналогіі так званую народна-мусульманскую 
прозу можна толькі з пэўнымі заўвагамі:

1) Трэба ўлічваць, што адносіны мусульманскага на-
сель ніцтва да рэлігіі вызначаюцца пэўным кансерватыз-
мам, і высокаадукаваны мусульманін перш за ўсе будзе мак-
сімальна капіраваць вусна і пісьмова галоўную кнігу – Ка-
ран, але лагічна, каб пэўную частку складалі вернікі, якія 
павярхова былі знаёмыя з рэлігійнымі дагматамі.

2) Калі ўзяць гэтую частку вернікаў – ці былі яны здоль-
ныя без пэўнай адукацыі ствараць кітабы, ці мелі яны «ма-
ральнае» права гэта рабіць?

3) Замена рэлігійных тэрмінаў,назваў жывёл, побыта-
вых рэчаў на блізкія беларускія адпаведнікі ў большай сту-
пені адлюстроўвае змены, якія адбыліся ў светапоглядзе 
татараў пры перасяленні на беларускія землі.

Ва ўсялякім разе я буду мець рацыю, калі зазначу, што 
творчасць беларускіх татараў з’яўляецца ўдалым рэчышчам 
для фалькларыстычных даследванняў.

Гласарый:
Аўле – палудзенная малітва, полудзень. 
Акіндэ, акіндэй – пасляпалудзенная малітва, пасляпалудзен-

ны час.
Ахшам – вячэрняя малітва, вечар. 
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ЗАГАДКА ЯК РЕПРЕЗЕНТАНТ МАЛОГО ФОЛЬКЛОРНОГО ЖАНРУ В РІЗНОСИСТЕМНИХ МОВАХ

Тетяна Панасенко (Одеса, Україна)

Основне завдання жанру загадки полягає в ознайом-
ленні носія народної культури з категоріальною фольклор-
ною системою. Однією з особливостей моделювання дій-
сності в досліджуваному жанрі є представлення об’єктів 
з ура хуванням їхніх прагматичних ознак, а також зовнішніх 
характеристик. Актуальність статті полягає у відсутності 
в лінгвістичній науці єдиного погляду відносно жанру за-
гадки в різносистемних мовах. Метою статті є дослідження 
загадки як репрезентанта малого фольклорного жанру 
в українській, російській, англійській та французькій мо-
вах. Для досягнення поставленої мети сформульовано такі 
завдання: 1) проаналізувати загадки як жанр в українській, 
російській, англійській та французькій мовах; 2) з’ясувати 
основні жанровизначні ознаки енігматичних текстів.

Як зазначає С. Б. Адоньєва, перебуваючи сховищем ба-
гатовікового досвіду народу, фольклор у просторі повсяк-
денного спілкування виконує низку найважливіших функ-
цій: когнітивних, соціальних, ідеологічних [1, с. 312]. 

Особливим тлом фольклорних жанрів є малі жанри, до 
яких відноситься загадка. Цей фольклорний жанр є, на дум-
ку В. В. Митрофанової, невеликим фольклорним твором, де 
інакомовно подаються зображення предметів, які пропону-
ється відгадати [5, с. 9]. Однією зі специфічних рис жанру за-
гадки є особливий вибір об’єктів дійсності, що беруть участь 
у загадуванні. Серед великого набору об’єктів до «загадково-
го» жанру належатимуть лише ті, які відносяться до реалій 

матеріального світу, мають яскраві зовнішні ха рак теристики, 
виконують важливі, необхідні людині функції. Такі вимоги 
до об’єктів дійсності зумовлені завданням самого жанру, 
який полягає в навчанні категоризації дійсності, виділенні 
важливих з точки зору прагматики предметів і явищ, що 
сприяє адаптації індивідуума в суспільстві.

Через те, що загадка є пареміологічним жанром, вона 
відрізняється малою формою і лаконічністю змісту. На дум-
ку Г. А. Левінгтона, у зв’язку з малими жанрами виникає 
питання про особливий рівень кодування значень. Тексти 
цих жанрів у значній своїй частині виконують функцію 
словника мотивів, які закодовані у формі більш експліцит-
но, ніж в окремому слові, фразеологізмі, стежці тощо, але 
при цьому в більш компактній і такій, яку зручно за пам’я-
товувати, ніж в оповідній сюжетній реалізації мотиву [9]. 

Розглянемо мовний матеріал:
Укр.: Костян-дерев’ян через гору свині гнав (Гребінець) 

[4, с. 207];
Рос.: Зубастая пила в лес густой пошла.
Весь лес обходила, ничего не спилила (Расческа) [10, 

с. 20];
Англ.: What is it that never uses its teeth for eating? (A comb) 

[13, с. 10];
Фр.: Qu’est ce qui a des dents et ne mord pas? (Le peigne) [15].
З метою збереження стислості форми в загадці вико-

ристовуються такі мовні засоби, як порівняння (в україн-
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ській загадці гребінець ототожнюється з Костяном-де рев’я-
ном), метафори (в російській – зубастая пила в лес густой 
пошла), а також відзначається використання мовних оди-
ниць, концентруючи загальнокультурні фонові значення 
(англійська та французька загадки).

У загадці світ зображується у своїй статичності. 
Т. М. Ні колаєва [6], порівнюючи загадку з прислів’ям, від-
значає, що смисловим центром прислів’я є дієслово, преди-
кат. Центр загадки – ім’я. Саме ім’я, звичайно, і відгадується, 
тобто це явище, предмет, феномен. У загадці виникає 
якийсь стоп-кадр [7, с. 171]. У зв’язку з тим, що функція та 
дія об’єкта в загадці стає його властивістю, ознакою, то в 
еніг матичному тексті часто використовуються лексичні 
маркери зі значенням стану: стояти, лежати,сидіти, зна-
ходитися, хворіти, мерзнути або одиниці із значенням ре-
зультату дії: прийшов, пішов, знайшов, одягнув, зняв, розпу-
стив, узяв, а також інфінітивна одиниця бути. 

Укр.: Як взялась кума до діла, заспівала, зарипіла,
Їла-їла дуб-дуб та й зламала зуб-зуб (Пилка) [4, с. 232];
Рос.: Древесину ест едок, сто зубов в один рядок (Пила) 

[10, с. 23];
Англ.: It grinds quickly and chews; it bites,
But does not swallow ( A saw) [13, с. 13];
Фр.: Qui est-ce qui montre les dents au bois? (La scie) [17, 

с. 94].
Отже, спостерігаємо у загадках про пилку такі дії: 

в українській – взялась, заспівала, зарипіла, їла, зламала; 
в російській – ест; в англійській – grind, chew, bite, swallow; 
у французькій – montre.

Ще однією особливістю жанру загадки є одночасне спів-
відношення тексту загадки з предметом-заміною (об’єк том, 
названим у тексті загадки і тим, який замінює відгадку) і за-
гадуваною реалією (об’єктом, названим у відгадці). 

Незважаючи на те, що погляд на дійсність, закріплений 
у загадці, є досить статичним, низка текстів відображає де-
які зміни в баченні світу, що пов’язано зі зміною життя різ-
них народів, технічним прогресом. У традиційних україн-
ських та російських загадках, що описують артефакти (реа-
лії побутового життя, домашнього устрою), найбільш час-
тотними є тексти про піч, що обумовлено центральною 
роллю даного об’єкта в побутовому житті слов’янської лю-
дини, як-от:

Укр.: Я морозу не боюся, а хто мерзне – я сміюся.
Біля мене всі товчуться і веселі діти в’ються;
Всі до мене! Є у мене і печене, і варене (Піч) [2, с. 183–184];
Рос.: В избе – изба, на избе – труба.
Зашумело в избе, загудело в трубе.
Видит пламя народ, а тушить не идет (Печь) [10, с. 14].
В етнолінгвістичному словнику «Славянские древно-

сти» читаємо про те, що «вогнище», «пекти» – організуючий 
центр будинку, символ духовної та матеріальної єдності 
родичів, що живуть в будинку, джерело життя. Символічну 
функцію піч виконує і в тому відношенні, що в ній готується 
їжа, тобто природний продукт перетворюється на культур-
ний об’єкт, сире – у варене, печене або смажене [14, с. 116–
117]. «Піч» символізує жіночий початок, оскільки домашній 
простір у росіян – кут з піччю (вогнищем) – утворює жіно-
чий простір, правий бік з червоним кутом – чоловічий [Там 
само: 116–117]. Невипадково в текстах загадок піч нази ва-
ється баринею, бабою, панною, хазяйкою: 

Укр.: Стоїть пані у білому жупані;
Хто йде, до неї руки кладе (Груба) [2, с. 185];
Рос.: Стоит баба на юру, всяк ни вскочит, все в дыру 

(Печь) [3].
Проте в текстах англійських та французьких загадок 

нами не було виявлено жодного прикладу із загадуваного 
предмета. Отже, піч не є яскравим предметом побуту в анг-
лійській та французькій культурах на відміну від ук раїнсь-
кої та російської.

Загадка підкреслює ту чи іншу особливість предмета, 
змушує більш уважно його розглянути, вказує на його 
схожість з іншими, на перший погляд, несхожими, далеки-
ми предметами або явищами. У більшості випадків загадка 
поетизує предмет, добирає йому яскраве поетичне упо-
дібнення, змушує побачити незвичайні сторони предмета 
[5, с. 5–11].

Загадка є складним питанням, яке подано у формі за-
плутаного короткого, як правило, ритмічно організованого 
опису якого-небудь предмета чи явища. Таким уявляємо 
собі формальне визначення жанру загадки. Спостерігаємо 
подібність загадок у вигляді запитання в різносистемних 
мовах.

Розглянемо мовний матеріал:
Укр.: Що мовчить, а розуму вчить? (Книжка) [2, с. 286];
Рос.: Какую траву и слепой знает? (Крапива) [8, с. 400];
Англ.: Who is very long and thin with a big and heavy head? 

(A hammer) [13, с. 15];
Фр.: Qu’est-ce qui enseigne sans parler? (Un livre) [17, с. 168].
Розгляд дійсності, який слугує основою загадок, зако-

нів їхньої побудови, ритміки, дозволяє визначити загадку 
як жанр усної народної творчості. 

Основу загадки становлять інакомовність і хитро муд-
рість, а поетичність є її невід’ємною ознакою. Крім того, 
вчені відзначають такі властивості, як метафоричність, 
чіткість композиційної та ритмічної структур, стислість, 
пред метність опису.

Складається враження, що трактування загадки як 
«зображення» і «відтворення» загадуваного об’єкта потре-
бує коректування. Зображення й відтворення припускають 
рівноправність відносин частини, що кодує, і відгадки 
(пред мет-предмет), що простежується лише в загадках, за-
снованих на метафоричному зближенні об’єктів. 

Членування тексту загадки на «питальну» і «від по-
відну» частини як найбільш фундаментальну рису ро сійсь-
кої загадки виділяє В. Н. Топоров: питання в більшості ви-
падків не виражене формально, але воно жорстко детер-
мінує появу «відповідної» частини структури, примусово 
викликає її, і остання начебто формально нейтральна «опо-
відальна» структура в основі своїй утворює запитання [11, 
с. 56].

Загадку, з одного боку, не так легко відгадати: необхідно 
добре уявляти собі предмети, про які йдеться, з іншого 
боку, багато загадок у відповіді можуть мати кілька дено та-
тів, тобто в одній загадці може бути кілька відгадок, що 
визнаються однаково «правильними», і в одному денотаті 
декілька загадок.

Укр.: Була собі панна. Мала на собі сто кожухів (Капу-
ста, Цибуля) [2, с. 79];

Рос.: Стоит Филат, на нем сто лат (Кочан капусты, 
лук) [8, с. 412];

Англ.: A hundred shirts and all without buttons. What is it? 
(A head of cabbage, onion) [13, с. 35];

Фр.: De quelle couleur sont les petits pois? (Rouges (les petits 
pois sont rouges) [16].

Характерно, що «той, хто запитує» нерідко готовий ви-
знати «правильність» відповіді навіть у тому випадку, коли 
він сам, загадуючи, має на увазі іншу відповідь: для нього 
важливо лише те, щоб ця «несподівана» відповідь фор-
мально відповідала питанню за всіма діагностичними іс-
тот ними критеріями, що в них містяться [12, с. 56–57].

Стислість загадки (як правило, текст загадки не пере-
вищує дев’яти повнозначних слів, що полегшує її за пам’я-
товування) є найпоширенішою формальною характеристи-
кою загадки і, на перший погляд, може служити підставою 
для зближення загадок і метафор. Однак у слов’янській 
фольклорній традиції одним з важливих критеріїв, що виз-
начають приналежність різних текстів до загадок, є наяв-
ність в енігматорі (загадці) предиката або предикативної 
групи. Якщо ця умова не виконується, то перед нами мета-
фора.

Укр.: Впала стрічка через річку, поєднавши береги 
(Міст) [2, с. 243];

Рос.: На сучках висят шары – посинели от жары! 
(Сливы) [10, с. 60];

Англ.: I know everything, I teach everybody. But to make 
friends with me you must first learn (A book) [13, с. 4];

Фр.: Plus je le regarde, moins je le vois (Le soleil) [17, с. 2].
Так, спостерігаємо такі предикативні групи, які відріз-

няють енігматори від метафор: в українській загадці – впа-
ла стрічка; в російській – шары висят, посинели; в англій-
ській – I know, teach; you must learn; у французькій – je le 
regarde; je le vois.
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За К. О. Денисовою, вважаємо, що дотримання осно-
вної вимоги жанру – комунікативної спрямованості на 
спів розмовника – дозволяє нам віднести цей тип текстів до 
загадок, у той самий час відмежувавши їх від загадок-за-
вдань, для розв’язання яких потрібне елементарне знання 
арифметики й загадок на логіку.

Таким чином, загадка має основні жанровизначні 
ознаки: добір найяскравіших об’єктів дійсності, що загаду-
ються; стислість; двочасність структури; наявність у части-
ні, що кодує, предиката або предикативної групи; обов’яз-
ковою є відгадка; орієнтованість на співрозмовника; зістав-
лення загадуваного об’єкта з явищем, предметом-заміною 
в енігматичному тексті. Усе це дозволяє віднести загадку до 
малого фольклорного жанру.
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РАКА Ў БЕЛАРУСКІМ МАГІЧНЫМ ФАЛЬКЛОРЫ

Ірына Піваварчык (Гродна, Беларусь)

Міфалагічная прастора, характэрная традыцыйным 
культурам, арганізавана ў выглядзе канцэнтрычных кругоў, 
сакральнасць якіх узрастае ад перыферыі да цэнтра. У ма-
дэ лі прасторы можна выдзеліць некалькі такіх абласцей. 
Пер шы круг у прасторавай мадэлі займаюць водныя аб’ек-
ты – мора-акіян-рака. Другой вобласцю, якая ідзе за вод-
най, звычайна з’яўляецца востраў, камень ці гара. Цэнт-
ральны локус прадстаўлены рознымі аб’ектамі – дрэвамі, 
горадам, царквою, касцёлам, каменем. Усе яны знаходзяцца 
на востраве, гары, горадзе і, такім чынам, уключаны ў па пя-
рэдні локус у якасці цэнтра сусвету.

У дадзеным артыкуле разгледзім уласныя назвы, якія 
прысвоены ў замовах першай вобласці міфалагічнай пра-
сторы – водным аб’ектам. Па частаце ўжывання ў тэкстах 
пе раважае назва Іардан. Узгадванне біблейскай геагра фіч-
най назвы грунтуецца на евангельскім сюжэце хрышчэння 
Янам Хрысціцелем у водах Іардана Хрыста. Паколькі сам 
сюжэт у прадстаўнікоў народнай культуры надзелены вы-
ключна высокім статусам, то і «локусы» адпаведных падзей 
надзяляюцца вышэйшай сакральнасцю [3, c. 31].

Функцыянуючы ў вусных тэкстах, біблейскі тапонім 
трывала замацаваўся ў народнай свядомасці, аднак пад-
вергся фанетычнай трансфармацыі. Іардан – гэта сучасная 
кананічная форма, функцыянуе ў нарматыўнай мове. Пры-
чым адзначым, што нарматыўныя слоўнікі не змяшчаюць 
слова, быццам бы яго няма ў мове, а нарматыўнасць лексе-
мы вызначаецца кантэкстамі рэлігійнай і мастацкай літа ра-
туры. У народных гаворках нам таксама не ўдалося выявіць 
функцыянавання біблейскага слова ў якасці тапоніма. 
Этымалагічныя слоўнікі рускай і беларускай моў па некато-
рых прычынах таксама не падаюць этымалогіі слова. Мы 
можам толькі меркаваць, што слова Іардан мае яўрэйскае 
паходжанне. Фальклорным тэкстам вядомы іншыя варыян-
ты назвы: Ірдань (святая), Іярдань, Ардань, Ярдан, Ярдань, 
прычым пераважае ўжыванне назоўніка ў форме жаночага 
роду, што абумоўлена родавай прыналежнасцю апелятыва 
рака. Для народнай культры слова Іардан ўсё ж такі чужое, 

нават нязвыклае для вымаўлення, у фальклорных тэкстах 
найбольш распаўсюджаным імем выступае форма Ярдань. 
Такім чынам, кананічная форма знаходзіцца ў слабой па зі-
цыі. Зробім яшчэ адно ўказанне з улікам этна кан фе сій нага 
фактару: у каталіцкіх перакладных тэкстах Бібліі і ў рэ лі гій-
най літаратуры перавага аддаецца форме Ярдан. 

Тапонім Іардан функцыянуе найперш у зачынах замоў. 
На думку С.М. Талстой, «функцыя біблейскіх лакатываў 
у замовах можа быць вызначана як «апеляцыя да сакраль-
нага пачатку» з мэтай надання эфектыўнасці выкананню 
магічных дзеянняў і суправаджальных іх словам» [3, c. 33]. 
Канкрэтныя тэкставыя функцыі вобразу ракі звязаны 
з некалькімі матывамі. Галоўны матыў – гэта хрышчэнне 
Хрыста, калі рака спыніла свой бег. Гэты матыў уключаны 
ў замовы на спыненне крыві: Стань, кроў, на ране, як вада 
на Ярдані; Кроў, стань на ране, як Ісус Хрыстос на рацэ 
Іярдані [2, с. 157]. Іардан у поўнай ступені характарызуецца 
і фальклорнай тапаграфіяй: гэта рака, што цячэ «з усходу на 
захад»: Цякла рэчка сы вастока, з-пад жаркага сонца [2, с. 263]. 
У бліжэйшыя кантэксты ўваходзяць іншыя прыродныя ло-
кусы: Сіяньскае мора, Сіяньска (Усіяньска, Высіяньска) га-
ра, горад Русалім, хоць, як бачым, фальклорная геаграфія 
досыць своеасаблівая. 

Святыя локусы служаць месцам прабывання святых 
асобаў, ад якіх трэба чакаць і ідзе дапамога. Найперш гэта 
Ісус Хрыстос, з імем якога звязаны матыў асвячэння вады, 
які разгортваецца ў бінарнай паралелі: як стаў Хрыстос ў ва-
дзе – стала вада ў рацэ – стань кроў у ране. 

На Ярдані Ісус Хрыстос стаяў, святыя ангелы падзываў;
Ішоў Ісус Хрыстос чэраз раку Іардань, сказаў раке 

Іардань: стань, а ты, зуб, балець перастань [2, с. 189];
Сус Хрыстос ехаў на Рдань на сівым коніку; Бог став, 

гоніка суняв і рабе божай кров суняв;
Ян Хрысціцель хрысціў Хрыста: Стань крэв у рані, як вода 

ў Ірдані, кеды ксців свентый Ян, кеды ходзів Хрыстос пан.
3 прыведзеных кантэкстаў відаць, што ў семантыку ла-

катыва ўключаецца часавы кантэкст, які адлюстроўвае па-
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дзеі і асобаў біблейскай гісторыі – гэта найперш Ісус Хрыс-
тос і Ян Хрысціцель. У тэкстах замоў называюцца іншыя 
цудадзейныя памочнікі. Гэта поп: Як станець поп на Ярдані, 
так стануць усе суставы на месьці [2, с. 168; замова ад 
звіху]. На рацэ могуць знаходзіцца і іншыя персанажы:

Дзядзька: На моры, на кідані, на рацэ Ірдані, на круцень-
кам беражочку, на жоўценькам пясочку сядзіць дзядзька... [2, 
с. 146; замова ад шалу];

Дзявіцы: На моры на Сіяні, на рацэ Ірдані стаяць тры 
дзявіцы Лукамірыцы, якія просяць і моляць бога засцераг-
чы аб’ект ад нячыстай сілы [2, с. 43];

Груша: Як на моры на Сіяні і на Сіяньскай гары стаіць 
ігруша белая [2, с. 130];

Дуб: На Ярдані на рацэ, на Сіяньскай гарэ стаіць дуб на 
дванаццаць какатоў [2, с. 50];

Кіпарыс: На гарэ Сіяні, на рацэ Ірдані стаіць дрэва ку-
парыс [2, с. 155].

Іардан – усім рэкам рака, ён выступае местам, адкуль 
бярэцца вада, якая можа выступаць локусам руху саміх 
выканаўцаў замовы: Ну, я пайду ў раку Ірдань ваду браць, 
я ні сам сабою – Божжыя мацір са мною [2, с. 291; замова ад 
уроку]. Такім чынам, нягледзячы на канкрэтныя ўяўленні 
аб святой рацэ і святой зямлі, біблейскі топас ў фальклоры 
трак туецца і дапаўняецца ў адпаведнасці з уласнымі куль-
турнымі мадэлямі, з уласным ландшафтам.

У замове, зафіксаванай на Гомельшчыне, слова Іардан 
выступае ў значэнні «малітва’: Сам Госпад нада мною 
стаіць, Ердань чытае, маю кроў ачышчае, ад мяне ўсе ета 
паганэ адварочвае [2, с. 185].

З тэмай ракі непасрэдна звязаны матыў іарданскай 
вады. Найбольш характэрная для яе функцыя – амывання, 
ачышчэння (абмывала-ачышчала круты берага, абмывала 
царэй, каралей, увесь свет хрысціяньскі – абмый раба божа-
га ад …). На думку даследчыкаў, іарданска вада – гэта любая 
вада, асвечаная на Вадохрышчы. Назва паходзіць ад іардан 
«палонка’. У рускіх дыялектах слова страціла сему «святое 
месца’і стала абазначаць ручаі, крыніцы, ямы з вадой [1, 
с. 81]. У беларускіх народных гаворках з указанай семанты-
кай слова не фіксуецца, аднак у замовах лексема можа 
ўжывацца са значэннем «калодзеж’ ці «крыніца’. У тэксце 
замовы да яе звяртаюцца з прывітаннем: Добры дзень, 
крыніца Іарданная. У гэтай крыніцы тры чараўніцы: адна 
мядова, другая вінова, трэцяя малочна. Ні прыйшла вады 
ўзяць, а прыйшла армянскі сыр узяць [2, с. 183].

Вада ракі святая: Як Хрыстос нарадзіўся, на Ярдані-
рацэ хрысціўся, хрысціў неба, і зямлю, і сію ваду [2, с. 53]. 
Сакральнасць асвечанай вады, неабавязкова іарданскай, 
уключае яе ў шматлікія замовы. У замовах матыў вады 
вельмі пашыраны і значны, характарызуецца распрацава-
насцю. У тэкстах вада персаніфікуецца: вада Кацярына, Ма-
рына, Улляніца, уключана ў стандартныя загаворныя фор-
мулы як вадзіца-царыца. У замове ад урокаў: Царыца-
вадзіца, красная дзявіца, кацілася, валілася з Іардана-ракі, 
абмывала, ачышчала круты берага, бела карэнье, шэра ка-
менье, абмый, ачысці раба (імя)... [2, с. 261]. У наступнай за-
мове, таксама ад уроку, сустракаецца яшчэ больш склада-
ная персаніфікацыя: Вада Ярданіца, твая матка валняніца, 
ішла ты цёмнымі лясамі, зялёнымі лугамі, крутымі берагамі, 
каменням, карэнням, памажы рабу божаму… [2, с. 264]. 

Для падвышэння сакральнасці святога тапоніма ў тэк-
сты замоў уводзіцца наступная назва – Іардан Саламаніда, 
якую ў кантэксце можна разглядаць як дадатковую форму 
звароту ветлівасці: Слаўная рака Ірдань Саламаніда, ты 
ішла па святым гарам, па жаўтым пяскам, па зялёным луж-
кам, па махам, па балотам, па гнілым калодам… [2, с. 291; 
просяць змыць урокі]. Уласнае імя Саламіда, Саламаніда 

шырока вядома ў фальклоры ўсходніх славян як назва жа-
ночага персанажу, які фіксуецца ў замовах на дзяцей: Кала 
таго калодца стаяла бабка Саламаніда, ваду брала [2, с. 278]. 
Па царкоўным паданні, Саламонія была маці сямі мучанікаў, 
братоў Макавееў. Выказваецца думка аб паходжанні на мі-
нацыі ад назвы цара Саламона [4, с. 264]. 

Акрамя тапонімаў, звязаных з культавымі святымі мес-
цамі, якія ствараюць уражанне пэўнасці сказанаму, ісці-
насці замоў і непазбежнасці чаканага выніку, у тэксты 
замоў уключаюцца свае, мясцовыя назвы рэк. У замове ад 
уроку сустраецца некалькі назваў беларускіх водных аб’ек-
таў: Вымый жа ты на Чарналутку-раку, а Чарналутка-рака 
ў Бесядзь-Аксюту, а Бесядзь-Аксюта ў Сож-Максім, а Сож-
Максім у Непр, а Непр у мора, а мора ў кіян-мора [2, с. 260]. 
У якасці воднай прасторы яны эквівалентныя сакральнасці 
біблейскай ракі. Прыведзены кантэкст дэманструе неваж-
насць канкрэтнай ракі для выканаўцы замовы, а значнасць 
вады. Магчыма, тут можна ўбачыць і жаданне выканаўцы 
замовы надзяліць звычайную ваду такой жа сілай, як і з ле-
гендарнай біблейскай ракі. 

У анамастычную прастору магічнага фальклору ўклю-
чаны не толькі тапонімы са сферы хрысціянскай рэлігіі, але 
і ўласныя назвы, якія можна аднесці да міфалагічных. Ся-
род іх найбольш часта сустракаецца назва Чарналутка: – 
Добры вечар, Чарналутка-рака! Адкуль ты цякла? – Із усхо-
ду на захад.– І што ты ўмывала?– Крутыя берагі, жоўтыя 
пяскі, сырое карэнне, белае каменне... [2, с. 84; замова ад хва-
роб жывёлы]. Гэтую назву цяжка растлумачыць на аснове 
фальклорна-магічнага матэрыялу: лексікаграфічныя дадзе-
ныя таксама не фіксуюць лексему, магчыма, неабходны 
паралелі з іншых жанраў і іншых кантэкстаў. Да ліку нерэ-
альных, выдуманых тапонімаў можна аднесці назву Сма-
родзіна і яе фанетычны варыянт Смуродзіна. Слова ўзыхо-
дзіць да кораня смурод – «моцны непрыемны пах’. Такім 
чынам, міфатапонім тлумачыцца як «смярдзючая рака’. Та-
кая семантыка імені ў значнай ступені навязваецца яму 
і самім кантэкстам, у якім яно выступае: На сінім моры ды 
на востраўі бягіць рака Смародзіна; Чэраз тую раку ляжыць 
дуб гнілы, дупляністы, а ў там дубі сядзіць змяіны цар Сака-
тын [2, с. 112; замова ад змяі]. З вобразам ракі Смародзіны 
звязаны комплекс устойлівых атрыбутаў – гэта калінавы 
мост: На рацэ на Смуродзіне стаіць калінавы мост; на ка лі-
навым масту стаіць дуб Мелляноў на дванаццаць какатоў, 
на тых какатах змяіны гроб…[ 2, с. 123; замова ад змей]. 
Такім чынам, у тэкстах замоў рака Смародзіна выступае 
ў якасці воднага рубяжу іншасвету. 

Да радзей зафіксаваных адносяцца назвы, якія праяў-
ляюць суаднесннасць з жаночымі імёнамі: Адна рака Дзя-
міда, другая Саламіда, а трэцяя Маланка-бліскуха. Яна 
свет асвячвя, карэння вымая, із раба божага ўрок сымая [2, 
с. 274]; Здраствуй, вадзіца-царыца, красная дзявіца, божа 
ўгодніца, рака Міляўка [2, с. 34]. 

Такім чынам, назвы водных локусаў у магічных тэкстах 
дастаткова разнастайныя. Самай распаўсюджанай высту-
пае Іардан як назва канкрэтнага геаграфічнага аб’екта, на-
дзеленага высокай сакральнасцю. Акрамя біблейскага тапо-
німа, у тэкст замоў уключаюцца мясцовы рэальныя назвы 
водных аб’ектаў. Шматлікія з іх выдуманыя, міфалагічныя 
найменні. Увядзенне уласнай назвы ў міфалагічны тэкст 
стварае ўражанне большай перакананасці, аб’ектыўнасці 
і непазбежнасці ў дасягненні жаданага выніку. У магічным 
фальклоры ўласным імёнам характэрны дзве функцыі: на-
зывання вобласці міфалагічнай і рэальнай прасторы, і ма-
гіч ная – гарантуюць прысутнасць суб’екта ў сакральнай 
пра сторы і тым самым указваюць на яго здольнасць змяніць 
сітуацыю на лепшую.
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СЕМАНТИКА ЦВЕТОВЫХ ЭПИТЕТОВ В БЫЛИННЫХ ТЕКСТАХ

Татьяна Слесарева (Витебск, Беларусь)

Об эпитете сказано и написано немало. Термин «эпи-
тет» (греч. epitheton – «наложенный, приложенный») впер-
вые упоминается в трудах античных мыслителей Аристоте-
ля и Квинтилиана. Аристотель советует образовывать эпи-
теты, как и метафоры, «от слов прекрасных по звучанию, 
или значению, или для зрительного или другого восприя-
тия» [1, с. 215]. 

Несмотря на то, что термин «эпитет» является одним 
из самых древних терминов стилистики, а может быть, имен-
но потому, единства в его определении нет.

А.Н. Веселовский полагал, что «за эпитетами лежит да-
лекая историко-психологическая перспектива, целая исто-
рия вкуса и стиля в его развитии от идей полезного и жела-
емого, до выделения понятия прекрасного» [2, с. 59].

Немалый вклад в теорию эпитета внес В.М. Жирмун-
ский, разграничивший употребление термина «эпитет» в ши-
роком и узком смысле. В широком смысле эпитет понима-
ется как один из приемов поэтического стиля, в узком – 
определение, не вносящее нового признака в определяемое 
понятие [3, с. 359].

Существуют разные взгляды и на грамматическую 
форму эпитета, его морфологические и синтаксические ха-
рактеристики, а также его функции в тексте. Одни ученые 
считают, что эпитетом может быть только определение-
прилагательное, другие высказывают мнение, что эпитет 
как лексико-семантическое явление может быть выражен 
языковыми единицами с разной грамматической функци-
ей, если такие единицы выступают в роли определяющего 
по отношению к другому слову. В таком широком понима-
нии роль эпитета может выполнять наречие, выбор кото-
рого несет на себе печать субъективного восприятия авто-
ра, а также обусловлен звуковой организацией текста.

Современная классификация эпитета выполнена ис-
следователем О.С. Ахмановой: эпитет объяснительный (под-
черкивает какой-либо один признак предмета), эпитет пе-
ренесенный (перенос эпитета на управляющее слово), эпи-
тет порицательный (выражает отрицательное отношение 
говорящего к собеседнику), эпитет постоянный (носит ха-
рактер литературного клише), эпитет тавтологический 
(возвращает слову утраченную им экспрессивную образ-
ность) [4, c. 231–232, 527].

В данной классификации выделение видов эпитета 
происходит по разным критериям: стилистической функ-
ции, характеру связи с определяемым именем, типу синтак-
сической связи.

Стилистический подход к изучению эпитетов А.А. Зе-
ленецкого даёт возможность выделить в их составе три 
группы: усилительные эпитеты, которые указывают на при-
знак, содержащийся в определяемом слове, уточнительные 
эпитеты, называющие отличительные признаки предмета 
(величину, форму, цвет), выразительная сила таких эпите-
тов нередко подкрепляется сравнениями (между усили-
тельными и уточнительными эпитетами не всегда удается 
провести четкую границу), контрастные эпитеты, образую-
щие с определяемыми существительными сочетания про-
тивоположных по смыслу слов – оксюмороны [5, с. 17].

В художественном произведении эпитет может выпол-
нять различные функции: образно характеризовать пред-
мет, создавать атмосферу, настроение, передавать отноше-
ние автора.

В фольклоре эпитет характеризует, оценивает, индиви-
дуализирует предмет или явление, переносит на него свое 
значение, участвуя в создании художественного образа. 
Поэтому эпитет является важным элементом стилистики 
народнопоэтического текста. Фольклорный эпитет отличен 
от эпитета литературного языка. Именно фольклорный эпи-
тет, не называя его так, имел в виду Ф.И. Буслаев, определяя 
эпитет как стилистический прием: «Эпитет, которым со-
провождается название какого-нибудь предмета, называет-
ся постоянным… Постоянные эпитеты восстанавливают 

в воображении то живое, наглядное представление, кото-
рое лежит в названии предмета» [6, с. 290] .

В «Поэтическом словаре» А. Квятковского читаем: «Эпи-
тет – …в собственном смысле образная характеристика ка-
кого-либо лица, явления или предмета посредством выра-
зительного метафорического прилагательного…» [7, с. 359].

Сравним с определением в энциклопедии «Русский 
язык»: «Эпитет – …стилистически значимое слово или сло-
восочетание в синтаксической функции определения или 
обстоятельства. Для некоторых жанров фольклора харак-
терен постоянный эпитет…» [8, с. 404–405].

Как видим, специфичность фольклорного эпитета обыч-
но сводят к указанию на его постоянный характер.

Эпитет, важный элемент былинного текста, в эпиче-
ской поэзии является одним из средств отражения мира, 
раскрытия образа.

Постоянный характер эпитета определяется длитель-
ной традицией формирования народнопоэтического сти-
ля, закрепившей постоянные, существенные признаки 
предмета или явления.

Из проанализированных нами 64 былин путем сплош-
ной выборки выписан 2301 эпитет, среди которых со значе-
нием цвета – белый (339 словоупотреблений), красный 
(151), зеленый (101), синий (91). 

Исследования показали, что в фольклорном эпитете, 
как правило, сохранилась лингвистическая архаика, в частно-
сти историческая семантика: лексико-семантическая струк-
тура фольклорного эпитета отличается от структуры соот-
ветствующего прилагательного в современном литератур-
ном языке.

Языковой материал позволяет отметить, что самым рас-
пространенным эпитетом-колоративом в былинах являет-
ся эпитет белый, на долю которого приходится 339 слово-
употреблений (14,7 %).

В современном русском литературном языке основное 
значение прилагательного белый цветовое. Кроме того, 
историческая память слова белый даже у наших современ-
ников в большинстве случаев вызывает ассоциации с по-
нятиями «чистый, радостный, светлый, торжественный, 
приятный, праздничный, успокаивающий» и другие [10].

В фольклорных текстах отмечаем следующую лексико-
семантическую структуру эпитета белый: 1) «украшающее» 
значение (белые руки (68), белые груди (58), белое лицо (90) 
и др.); 2) значение «сияющий» (белый свет (26), белый каме-
шек (8), белая заря (2) и др.); 3) значение белого цвета (белая 
лебедь (33), белое полотно (5), белый шелк (8), белый снег (3), 
белый конь (4) и др.); 4) значение «лучший» (белый шатер 
(71) и др.).

Частота употреблений других эпитетов-колоративов 
тоже сравнительно велика: красный (151), зеленый (101), 
синий (91). Как и в современном русском литературном 
языке, основное значение этих прилагательных – обозначе-
ние цвета. Так, например, с эпитетом синий в былинах от-
мечены формулы синее море (90 словоупотреблений) и си-
ний кафтан (1). Эпитет зеленый имеет значение «относя-
щийся к растительности, состоящий, сделанный из зелени»: 
зеленое вино (74), зеленый луг (14), зеленый сад (6), зеленые 
поля-луга, зеленый листочек, зеленая дубровушка, зеленая 
трава, зеленое затресье (часть воды, поросшая тростни-
ком, осокой).

Значение эпитета красный в былинах немного расхо-
дится со значением этого прилагательного в современном 
русском языке. Иерархия значений эпитета красный в бы-
линных текстах примерно такова: 1) значение цвета (крас-
ное знамя (2), красный бархат (2) и др.); 2) «красивый» 
(красные девицы (32), красная девушка (14) и др.); 3) «хоро-
ший» (красный товар (4) и др.); 4) «парадный», «главный» 
(красное крыльцо (10) и др.).

Один из главных персонажей былин киевского цикла 
Владимир Стольнокиевский, Владимир Красно Солнышко 



92

(36 словоупотреблений), имеет прототипом Владимира Свя-
тославича, крестившего Русь, и былины не только зафикси-
ровали его огромную роль в истории русского государства, 
но отразили и более древнее, языческое отношение к киев-
скому князю как наследнику языческого бога солнца 
Даждьбога [11].

Приведенные материалы и наблюдения показывают, 
насколько богато и разнообразно в русском эпосе примене-
ние эпитетов. Эпитет выделяет предмет из ему подобных 
и тем его определяет. Эпитет способствует точному и чет-
кому обозначению. Он создает яркие зрительные образы 
путем выделения отличительных качеств. Эпитет отвечает 
одному из основных стремлений языкового искусства эпо-
са, которое состоит в том, чтобы придать словам надлежа-

щий вес и звучание, чтобы слова и выраженные ими обра-
зы врезались, запечатлевались. Наконец, эпитет выражает 
отношение народа к окружающему его миру, выражает на-
родное мнение, его суд и оценку.

Наблюдение над функционированием эпитетов в бы-
линных текстах привели к выводу, что народная память со-
хранила историческую семантику почти в каждом фоль-
клорном эпитете. 

Круг эпитетов в фольклоре замкнут и четко очерчен 
традицией: немногими средствами обозначается многое.

Основные свойства фольклорного эпитета – это их 
традиционность, способность вместе с существительным 
составлять устойчивую единицу фольклорного текста, боль-
шая смысловая емкость.

Литература
1. Лободанов, А.П. К исторической теории эпитета: (Антич-

ность и средневековье) // Изд. АН СССР. Серия литературы и язы-
ка. Т. 43. – М., 1984. 

2. Веселовский, А. Н. Из истории эпитета // Веселовский А. Н. 
Историческая поэтика. – М., 1989.

3. Жирмунский, В. М. К вопросу об эпитете // Жирмунский В. М. 
Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Л., 1977. 

4. Ахманова, О.С. Словарь лингвистических терминов. – М., 2004.
5. Зеленецкий, А.A. Эпитеты литературной русской речи // 

«Русская речь», 1999 – № 3.

6. Буслаев, Ф.И. Историческая грамматика. – М., 1959.
7. Квятковский, А. Поэтический словарь. – М., 1979.
8. Русский язык: Энциклопедия. – М., 1979.
9. Малый толковый словарь русского языка. – М.: Рус. яз., 

1990. – 704 с.
10. Алимпиева, Р.В. Семантическая структура слова белый // Во-

просы семантики. – Л.: Изд-во ЛГУ. – Вып. 2, 1976.
11. Рыбаков, Б.А. Язычество Древней Руси. – М., 1987.
12. Былины Т. 1. – М.: Гос. изд-во худ. лит-ры, 1958.

КОНЦЕПТ «БРАК» В РУССКИХ НАРОДНЫХ СКАЗКАХ

Сюй Пэй (Харбин, Китай)

Личное счастье занимает очень важное место в жизни 
героев сказок. В отличие от мифов и легенд, все действия 
героев направлены на поиски личного счастья, точнее ска-
зать, на создание семьи. Так что брак и брачные отношения 
играют важную роль в сказках разных народов, в том числе, 
и русских.

1. Цель ухода из дома героев – поиск будущей половины.
В начале русских народных сказок герои часто прямо 

выражают свои намерение жениться, например, «дошел ца-
ревич до совершенных лет и надумал жениться; приходит 
к дядьке и говорит ему: «Катома-дядька, дубовая шапка! 
Скучно мне одному, хочу ожениться. Благослови меня, я пои-
щу свою судьбу»; «Иван – купеческий сын надел ту рубаш-
ку, сел на богатырского коня и поехал сватать за себя Елену 
Прекрасную».

Конечно, в других сказках исходная цель путешествия 
героев не состоит в том, чтобы жениться на красивой деви-
це, но в ходе или в конце действия они всё же создают соб-
ственную семью. Например, царевич хотел найти жар-
птицу для царя, или возвратить свою мать; родители отпра-
вили сыновей на край света; купеческий сын с дядей по-
плыли в море на торговлю и т. д. Но все они встретили свою 
суженую в пути и, в конце концов, стали супругами.

2. Ради создания семьи герои должны пройти разные 
испытания.

Чтобы стать законным мужем героини, каждый герой 
в русских народных сказках проходит различные испыта-
ния. Герой или побеждает трехглавого змея, или убивает 
черта, или строит дворец за одну ночь, или достает портрет 
царевны через три бревна, или отгадывает загадки невесты. 
В этих испытаниях герои показывают свою силу, храбрость, 
хитрость, доброту, власть над невестой. И эти качества от-
ражают видение хорошего жениха русским народом.

3. Героини смотрят на брак как на самую важную часть 
жизни.

Не только действия молодых героев направлены на 
создание семьи, но и самой важной частью жизни красных 
девиц тоже является брак.

В большинстве случаев героини занимают пассивную 
позицию в выборе брачного партнёра. Быть браку героинь 
или нет, решает отец или брат. Чаще всего отец-царь обра-
щается ко всему народу, при этом указывая условия выбора 

будущего мужа. Тот, кто выполнит эти условия, станет му-
жем дочери. Героини совсем не имеют права сами выбирать 
мужа. Если же родные не решают ее судьбу, то героини пас-
сивно ждут своего суженого. Например, герой в ходе своих 
приключений спасает героиню от беды, и она выходит за-
муж за своего спасителя.

В невесте народ ценит красоту, нежность, верность, 
трудолюбие и доброту.

4. В браке господствуют патриархальные отношения.
В русских народных сказках мужчина является главой 

семьи. Ещё до создания брака невеста должна слушаться 
жениха и признавать его власть над ней. Например, бога-
тырь-девица выйдет замуж только за того, кто победит ее 
в силе. И всегда найдётся такой богатырь, кто сильнее ее. 
Не только в силе, но и в мудрости и хитрости жених быва-
ет также лучше невесты. Например, жених всегда разгады-
вает загадки будущей жены; может спрятать что-нибудь 
так, что царевна даже с ее большим волшебством не в си-
лах найти это.

А после вступления в брак, супруг становится главой 
семьи, жена подчиняется ему во всем. Например, муж пе-
ред уходом в армию приказывает жене: «Смотри, жена, 
живи хорошенько, добрых людей не смеши, домишка не 
разори, хозяйничай да меня жди; авось бог даст – выйду 
в отставку, назад приду. Вот тебе пятьдесят рублев; дочку 
ли, сына ли родишь – все равно сбереги деньги до возра-
сту». В сказке «Дочь пасха» муж приказал жене сделать 
в качестве испытания много трудных дел, и жена все вы-
полнила. Муж имеет право поучать жену. Мужу или другу 
мужа разрешается бить жену плетью, как, например, в сказ-
ке «Слепой и безногий богатыри». Богатырь разбивает мед-
ную, серебряную и золотую плети, и царевна дает клятву 
вечно слушаться мужа.

В русских сказках есть и непослушные жены. Они 
упрямые, ругают своего мужа, даже бьют его. Но такие 
жены всегда несут наказание, а послушные жены получают 
награду, с мужем живут в согласии и в мире.

Патриархальные отношения в браке сказок отражают-
ся ещё и в том, что в русских народных сказках описывают-
ся только неверные жены, а не мужья. И неверные жены, 
в конце концов, получают серьезное наказание, а муж же 
живёт счастливо.



93

5. Супружеские отношения для героев сказок важнее 
других семейных отношений.

В русских народных сказках супружеские отношения 
занимают первое место среди семейных отношений. Это 
отражается в следующих аспектах:

5.1. Взрослые дети ради создания брака уходят от сво-
их родителей.

Взрослый герой часто просит благословение у родите-
лей об уходе из дому на поиски невесты. А героини ради 
женихов даже могут предать своих родителей. Например, 
Василиса Прекрасная тайно помогает любимому жениху 
решить трудные задачи своего отца – Морского царя. Когда 
отец узнает причину удачи зятя и хочет его убить, дочь вме-
сте с женихом совершают побег и она прячет любимого при 
помощи волшебства. Дочь Багы-Яги хочет выйти замуж за 
Сосну-богатыря и дает ему мертвую воду, помогая убить 
свою мать. Такие сюжеты соответствуют народному пред-
ставлению о дочери, то есть дочь – чужая, не кормилица 
родителей.

5.2. Герои могут навредить своим братьям и сестрам 
ради второй половины.

Однополые дети являются конкурентами в борьбе за 
свою вторую половину. Чтобы вступить в брак с любимым 
(любимой), старшие братья или сестры могут сильно навре-
дить своему брату или сестре. Так, например, старшие царе-
вичи могут убить мечом своего младшего брата, похищая его 
невесту; сестры – препятствовать возвращению героини 
к своему мужу, что приводит к смерти любимого героини.

5.3. Ради супруга (супруги) родители могут бросить 
своих детей.

Для героев некоторых русских сказок супружеские от-
ношения важнее отношений между кровными родителями 
и детьми. Например, муж удовлетворил свою вторую жену 
изгнанием своей дочери в лес («Морозко»); мать ради свое-
го незаконного брачного партнера может даже убить своих 
детей («Чудесная курица»). 

Исходя их вышесказанного, можно сделать следующие 
выводы:

1. Брак представляет собой центр жизни героев рус-
ских народных сказок. Герои всеми своими силами борются 
за создание семьи.

2. Народ поддерживает идею господства мужа над же-
ной. Это отражается в судьбе жен. В русских народных 
сказках послушные жены всегда счастливы в конце сказки. 
А жены, которые хотят соперничать во власти с мужем, или 
вечно наказаны, или им изменяют.

3. Ценится верность в браке.
В русских народных сказках верные невесты ждут воз-

ращения своего настоящего жениха, а верные жены ищут 
исчезнувшего мужа или всеми силами помогают мужу ре-
шать разные задачи. И муж всегда выбирает верную жену. 
А вторая жена или незаконный муж всегда приносят несча-
стье всей семье. Поэтому верность в браке очень ценится 
в русских сказках.

4. Брачные отношения важнее других семейных отно-
шений.
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ПРОКЛЬОНИ ЯК ПАРЕМІОГРАФІЧНИЙ ЖАНР У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

Світлана Форманова, Олеся Глушко (Одеса, Україна)

Фольклор є цілісною і відкритою жанровою системою. 
Пізнати його особливий світ можна, осягнувши єдність, 
взаємозв’язок образів, мотивів, сюжетів, тобто всіх частин 
цієї цілісної системи. Така система дає можливість людині 
зрозуміти довколишній світ, орієнтуватися в ньому, про що 
свідчать збережені традиції родинної і календарної обрядо-
вості та записи фольклорних творів [1, с. 24].

Фольклор України – це надзвичайно важлива складова 
частина культури народу, це система його духовного життя, 
яка тісно пов’язана з побутом, літературою, в якій відбиті 
моральні, етичні та естетичні погляди й цінності людей. Іс-
нування терміну «фольклор» нерозривно зв’язане з термі-
ном «народна творчість», оскільки усю творчу діяльність 
народу окреслено в поезії, танцях, музиці, художньому та 
декоративно-прикладному мистецтві. Це втілення погля-
дів, прагнень, ідеалів людей та все те, що несе своєрідний 
відбиток побуту.

Формування народної творчості та фольклору України 
відбувалось протягом багатьох століть. Разом із мовою 
мистецтво увібрало в себе знання, багатовіковий досвід та 
пам’ять про історичне минуле на різних етапах розвитку 
народу. Залежно від рівня розвитку та філософських погля-
дів людей, формувались та створювались нові сюжетні та 
тематичні жанри. Сьогодення пропонує нам величезний 
архів записів, в яких збереглись зафіксовані нашими давні-
ми прадідами події, обряди, ритуали та традиції і, звичай-
но, ставлення народу до них.

Дослідники зазначають, що фольклорний жанр – це су-
купність творів, об’єднаних спільністю поетичної системи, 
побутового призначення, форм виконання і музичної форми. 
Існує і таке визначення: це тип словесної (часто також музич-
ної) форми, усталеної в народному побуті та пов’я заної з по-
вторенням певних змістових елементів [4, с. 598]. Проблема 
жанру пов’язана з проблемою «виконавець-слухацька ауди-

торія» (у літературознавстві: письменник-читач). Фоль-
клорні жанри живуть не ізольовано, а розвиваються у тіс-
них взаємозв’язках. Найпоширенішими і водночас спільни-
ми жанрами є міф, обрядова пісня, казка, при слів’я.

У літературі існують різні класифікації фольклорного 
матеріалу. В основу існуючих класифікацій покладено різ-
номанітні критерії і аспекти: вербальний, етнографічний, 
музичний, хореографічний, регіональний тощо.

Найбільшу поширеність здобула жанрова класифі-
кація, тобто поділ фольклорного матеріалу на обрядовий 
і поза обрядовий. 

В усній народній творчості повноцінно представлено 
три роди мистецтва: лірика, епос, драма. Фольклор поділя-
ється на поетичний, прозовий, драматичний. Прозовий 
фольклор представлений казками, небилицями, легендами, 
переказами, билинами, оповідками, оповіданнями. До пое-
тичної народної творчості належать пісні, голосіння, думи, 
билини, приказки, примовки, прислів’я, каламбури, вітан-
ня, прокльони, побажання, афоризми, тобто пареміогра-
фічні жанри, які в образній формі відображають найсуттє-
віші сторони навколишнього середовища, суспільних і ро-
дових відносин. 

В особливу галузь фольклору України відокремились 
прокльони – «малий фольклорний жанр, функціональність 
та семантика якого пов’язані з побажанням біди, нещастя, 
кари і навіть смерті людини, тварини, рослини» [4, с. 449]. 
З давніх-давен український народ славився вихованістю, 
гідністю, чемністю та шляхетністю, тому його ментальності 
не властива лайка. Щоб скинути з себе негатив та агресію, 
українці видумали прокльони. «Побутування проклять та 
їх походження пов’язані з магічною вірою в силу слова. 
Щодо цього проклін стоїть поряд з такими малими жанра-
ми усної народної творчості як божба, замовляння, клятва 
та ін.» [4, с. 449].
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Іван Ющук, професор Київського міжнародного уні-
верситету, згадував: «Я от пригадую, як лаявся мій дід – 
трясця твоїй матері. Трясця – це хвороба, але бачте, тут 
трошки також на матір. А ще лаються «хай тобі абищо’. 
Абищо – це вже хай кожен сам собі додумує, або «щоб ти 
ноги не дотягнув’, тобто такі всякі прокльони [3].

Василь Шкляр, сучасний український письменник, за-
значає: «Так склалося, що брутальних лайок я не знаю. Це 
закладено в ментальності народу, який не дозволяв грубо-
щів, навіть ворогів українці називали «воріженьками» [3].

Категорія прокльонів якнайбільше характерна для 
українців.

Прокльони передаються століттями від матері до донь-
ки й служать справжнім оберегом: щоб не наврочити.

Порівняймо:

Щоб тебе грім побив!
Щоб тебе Перун побив!
Крий його грім божий!
Най його шляк наглий трафить!
Кров би його нагла влила! та ін.

З кожним поколінням прокльони вдосконалюються та 
осучаснюються. У Львові останнім часом довелось почути: 
«Щоб ти наточив собі своєї крови до горнятка і випив, як 
мою п’єш, заразивсі СНІДом і вмер, як собака під плотом!». 
От яка винахідливість! Тут не просто несподівана знахід-
ка, – таким чином досягається вершина народної творчості 
у використанні прокльонів, які є відповіддю на чиїсь воро-
жі дії, вчинки, вислови.

Українська мова, як і будь-яка інша розвинена жива 
мова, крім слів суто літературних, «високих», містить і лай-
ки, до яких ми відносимо прокльони. Ними користуються в 
розмовах між собою усі групи населення – вікові й соціаль-
ні. Адже українська лайка особливо колоритна, а подекуди 
не дуже-то й зла.

Порівняймо:

Щоб ти скисла!
Щоб в тебе руки відсохли!
Щоб тебе чоловік з хати вигнав, мавпо кривонога!
Щоб тебе покалічило!
Щоб ти здохла!
Щоб в тебе язик відсох!
Щоб тебе чорти забрали!

(Записано зі слів Нагерняк Марії Миколаївни, народи-
лася 1946 року в м. Ямполі, Вінницької обл., проживає в с. Ру-
сава, Ямпільського району Вінницької обл., пенсіонерка).

Використовуючи такі слова, люди вкладають в них пев-
ний зміст та силу, залежно від того, з якою злістю було таке 
«побажання» сказане, щоб воно могло здійснитися.

Прокльони мають велику магічну силу і можуть здій-
снитися залежно від часу, в який його промовляють, тому 
треба бути обережними з цим малим фольклорним жанром.

Розглянемо наступні висловлювання:

Щоб тобі добро було!
Щоб тебе до небес підняло!
Щоб ти з глузду з’їхав!
Щоб ти закам’янів!
Щоб ти повішався!
Щоб тобі живіт лоп!
Щоб тебе Бог побив!
Щоб тебе розірвало!
Щоб ти счезла!
Щоб ти згорів!

(Записано зі слів Барабан Надії Дмитрівни, народилася 
1938 року в с. Русава, Ямпільського району, Вінницької 
обл., пенсіонерка).

Такі прокльони більше схожі на українські приповідки.
Українці – надто емоційна нація, тому їхнє мовлення 

перенасичене прокльонами. Адже вони несуть негативну 
енергетику, оскільки «бажають» людини усього найгіршо-
го. Неодноразово доводилося чути, як люди, посварившись 

за якусь дрібницю, кленуть усе на світі і бажають одні од-
ним зла «від щирого серця». Промовляючи такі слова, вар-
то усвідомлювати, що, в першу чергу, людина накликає біду 
на себе і на свою родину.

Поведінка людей у стані сварки є найшкідливішою не 
лише тому, що люди знаходяться в стані афекту, а й тому, 
що комуніканти імпліцитно чи експліцитно завдають шко-
ди одне одному за допомогою висловлень, оскільки образи-
ти людину чи обізвати її означає здійснити сугестивний, а, 
отже, і магічний вплив. Обізвати людину «дурнем» або «по-
кидьком» означає підсвідомо навіяти їй, що вона може пе-
ретворитися на таку.

Передумовою сварки може бути роздратування один 
одним, словесна агресія, ненависть, прикрість та ін. Іноді 
слова, сказані згарячу, можуть мати дуже серйозні та шкід-
ливі наслідки, навіть не розуміючи, як це відбувається. 
І лише якась конкретна ситуація дає зрозуміти їм самим 
силу згубності слова, сказаного згарячу.

Жінка-екстрасенс з дуже сильними паранормальними 
здібностями розповідає, як уперше їй довелося усвідомити 
несподівану можливість такого впливу:

Одного разу в дитинстві матір доручила мені випрати 
білизну. А мені дуже хотілося побігати, погратися. Я випра-
ла і пішла з відрами принести води, щоб прополоскати бі-
лизну і вивішати її. Поки я ходила, курчата залізли до мис-
ки і лапами забруднили усе, що я випрала. А на Україні ж 
земля – чорнозем. Я побачила, мені так прикро стало, і я їм 
кажу: «Ах ви такі, щоб вас усіх кіт поз’їдав!». Мати чула мої 
слова. Ввечері приходить батько і говорить: «Щось не бачу 
я курчат. Їх треба загнати на ніч у курник». Пішов їх шукати 
і бачить – тільки пір’я де-не-де лежить. Усіх з’їв кіт, тільки 
одне курча залишилося з десяти. Мати мені тоді каже: 
«Якщо ти знаєш, що від твого слова може бути зло, навіщо 
ж робиш це родині?». А я ж то не знала цього. Я просто 
сказала згарячу і це сталося [2, с. 130].

Як бачимо, можливість такого впливу мала шкідливі 
наслідки для родини, а можуть бути такі наслідки, які пере-
йдуть на людину, і жодний лікар не зможе їй допомогти. 
Про таке говорять: «пристріт». Усе залежить від ситуації, 
від заданості програми такого послання.

Отже, прокльон містить негативну інформацію, яка 
руйнує гармонійний порядок цього світу. Окрім негативної 
інформації, це виразне вольове бажання конкретної люди-
ни – бажання зла, оскільки думка і слово виражають волю, 
а воля змінює світ.

Порівняймо:

Щоб тебе собаки покусали!
Щоб тебе вовки з’їли!
Щоб ти з глузду з’їхав!
Щоб тебе грім побив!
Щоб на тебе дерево впало!
Щоб тебе покалічило!
Щоб тебе воші з’їли!
Щоб тебе катували!

(Записано зі слів Цуркана Володимира Григоровича, 
народився 1954 року в с. Радянське Ямпільського району 
Вінницької обл., пенсіонер).

Серед прокльонів у сучасній українській мові вирізня-
ються також евфемізми, що мають, на меті замінити непри-
стойні слова іншими, які їх лише нагадують. Таким чином 
з`явилися замінники слова «курва» – «курча», «курди молі», 
«курна хата», «куртка на ваті». Місячні львівські дівчата 
називають «цьоткою», кажучи «нині в мене цьотка», «цьот-
ка приїхала – грання не буде» або «приїхала цьотка, не можу 
піти на басейн». 

Особливою соковитістю і фантазією вирізняються львів-
ські прокльони, які можна почути в міському транспорті та 
на ринку: «а шлячок би тя ясненький трафив», «а бодай ти 
на кутні співав», «аби тя дідько вхопив та й на скали заніс», 
«аби твоя пащека трісла, як вареник», «щоб ти сі лайном 
вдавив, а дощівкою захлинув», «а мору на тебе нема», «аби тя 
качка копнула», «бодай би ти скис», «най би тя дундер свис-
нув», «щоб тебе підняло та гепнуло», «бодай тебе по смерти 
сира земля викинула», «най тебе двері притиснуть». 
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Існують прокльони у вигляді метафоричної лайки. 
Вони використовуються під впливом гніву, крайньої роз-
дратованості, відчаю, побажання кому-небудь невдачі, не-
щастя та ін.

Наприклад, «най би тя нагла чорна кава залила», «най 
би тя нагла троїста з бурячками кров залила», «абись ся 
в пре цель скрутив (прецель – бублик у формі вісімки)», 
«абись спух, як та нитка», «абись сканав, як та свічка», 
«абись ти з кості спав», «абись розпався на кавалки, а інак-
ше зрісся», «най би ти всі зуби випали, крім одного, який би 
тебе болів усе життя». 

Отже, у результаті дослідження нами з’ясовано, що 
прокльони – це малий фольклорний жанр, який містить не-
гативну енергетику і є різновидом лайки. Группу прокльо-
нів в основному складають монологи-побажання. Вони ре-
алізуються у структурі «побажання». Прокльони мають на 
меті: а) відвести лихо, б) побажати лихого, щоб не наврочи-
ти; в) образити адресата; ґ) наслати вербальне прокляття. 
В основі прокльонів лежить магічна аналогія: адресант за 
допомогою вербальних засобів створює текст, аналогом 
якого видає бажане. Прокльони – це ті ж інвективи, 
оскільки містять образу адресата, але у м’якій формі. 
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МЛАДШИЕ ДУХОВНЫЕ СТИХИ ЭСХАТОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКИ: СЮЖЕТЫ И МОТИВЫ 
(по материалам архива центра фольклора ННГУ им. Н.И. Лобачевского)

Наталия Храмова (Нижний Новгород, Россия)

Мотивы грядущего конца света и Божьего суда прони-
зывают всю народную религиозную поэзию, но есть стихи, 
где тема второго пришествия Христа является главной или 
даже единственной. Картины конца света составляют ос-
новное содержание эсхатологических стихов. К подобным 
текстам, собственно эсхатологическим, примыкают близ-
кие к ним по тематике стихотворные произведения, в кото-
рых критически оценивается действительность, окружав-
шая создателей, исполнителей или переписчиков их. В этих 
стихах тема Страшного суда только намечена, нередко со-
всем отсутствует («Обитель», «Жизнь унылая настала…» 
и др.), но настрой в них все тот же – пессимистически-эсха-
тологический, т.к. современность воспринимается носите-
лями традиционной культуры как время греховное, непо-
средственно предшествующее кончине мира1.

В русском фольклоре существуют старшие духовные 
стихи о Страшном суде. Они не раз уже были предметом 
исследования2. Стихи старообрядческие с подобной тема-
тикой предметом специального изучения не были, в основ-
ном они привлекались как иллюстративный материал, 
в котором так же, как и в других жанрах старообрядческой 
литературы и фольклора, отражены неприятие старовера-
ми реалий нового времени, а также представления об Ан-
тихристе, который уже воцарился (или вскоре воцарится) 
в мире. Младшие духовные стихи3 с эсхатологической тема-
тикой, возникшие в XIX–XX вв., в работах российских фоль-
клористов не рассматривались. Эта статья – попытка дать 
общую классификацию сюжетов и мотивов таких стихов.

Для исследования были рассмотрены тексты младших 
духовных стихов из одного региона России (Нижегородская 
область): использовались архивные материалы Центра 
фольклора ННГУ им. Н.И. Лобачевского, которые включают 
в себя более 2000 текстов религиозных стихов 497-и сюже-
тов4, записанных фольклористами ННГУ в экспедициях во 
второй половине XX в. – начале XXI в. от верующих разных 
конфессиональных групп (официальная Русской православ-
ная церковь, старообрядцы различных толков, баптисты, 
молокане, истинно-православные христиане5 и др.). Из 497 
1 См.: Белоусов 1991; Ахметова.
2 См.: Сахаров 1879; Федотов 1991; Коробова 1997 и др.
3 Такие стихи Коробова А.В. определяет как «религиозные стихи литератур-
ного типа и происхождения», которые стали записываться «примерно с се-
редины XIX века (а в единичных случаях и раньше) наряду с классическими 
текстами, отдельными псальмами и кантами». [Коробова 2002].
4 См.: Религиозный фольклор 2008.
5 «Истинно православные христиане», или «Истинно-православная церковь»; 
о их распространении в Нижегородской области см.: Дюкова; Храмова 2009.

сюжетов младших духовных стихов с эсхатологической те-
матикой оказалось только 45 сюжетов6, хотя отдельные эсха-
тологические мотивы можно встретить в текстах, отнесен-
ных к другим группам (напр., стих «Скорбящая Божья Ма-
терь» [Религиозный фольклор 2008, № 437]). Но материалом 
для нашего исследования послужили только 161 текст позд-
них духовных стихов, распределенных по 29-ти сюжетам: 
были исключены сюжеты, связанные с событиями старооб-
рядческой истории, т.к. они отражают эсхатологические 
представления, характерные только для этой конфессио-
нальной группы, и восемь стихов из рукописного сборника 
одной информантки, Спиряевой М.С., явно литературного 
происхождения. Такая выборка сюжетов позволяет выде-
лить распространенные эсхатологические представления, 
бытовавшие в разных конфессиональных группах в XX в.

Отобранные сюжеты разные по степени распростра-
ненности: одни стихи встречаются в большом количестве 
вариантов, другие – только в единичных записях. Напри-
мер, известно 34 варианта стиха «Жизнь унылая наста-
ла…», 46 вариантов стиха «Христос с учениками из храма 
выходит…», а стихи «Колоколо», «Изгнанница» каждый за-
писаны только по одному разу. Различаются стихи и по сте-
пени варьирования текста. Например, варианты стиха 
«Жизнь унылая настала…» имеют довольно большие отли-
чия: в некоторых текстах появляются эпизоды, отсутствую-
щие в дру гих, наблюдается перестановка отдельных четве-
ростиший, меняются эпитеты и т.п.; а стих «Свет нам тихий 
и преславный…», известный в девяти записях из разных 
районов Нижегородской области, почти не имеет расхож-
дений в ва риантах. 

Все сюжеты стихов с эсхатологической тематикой 
можно объединить в три группы:

Первая группа: стихи, дающие пессимистическую ха-
рактеристику действительности, воспринимаемой как «по-
следнее время». Среди стихов с эсхатологической темати-
кой произведений этой группы – 74 текста 10-ти сюжетов: 
«Прощай же, обитель святая…», «Жизнь унылая наста-
ла…», «Слава в вышних, матерь света…», «Колоколо» и др.7. 
Все стихи этой группы отражают события прошлого века, 
связанные с гонениям на христиан, осуществлявшимися 
советской властью, но, возможно, некоторые из этих сти-

6 Религиозный фольклор 2008, № № 306–347. В обще число сюжетов стихов с 
эсхатологической тематикой также включены три стиха из раздела «О ново-
заветных событиях и персонажах»: «Сидел Христос учениками на Элео-
не…», «Христос с учениками из храма выходит…» и «Христос перед смертью 
друзей поучал…» [Религиозный фольклор 2008, № № 258–260].
7 Религиозный фольклор 2008: № № 309–312, 317–321, 331.
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хов возникли до событий XX века в среде старообрядцев, 
которые еще в XVII–XIX вв. испытали подобные преследо-
вания со стороны властей (гонения, закрытие обителей, за-
ключение верующих в тюрьмы и др.). Т.к. события разных 
веков (XVII–XIX-го и XX-го) были похожи, то стихи, рань-
ше, интересовавшие только старообрядцев, могли стать по-
пулярными и среди верующих других религиозных групп. 

Современность в стихах этой группы воспринимается 
как «роковое» время, которое несет погибель прежде всего 
верующим: осуществляются гонения на церковь, «люди за-
были Бога и Христа», «не чтут иконы», в воскресенье вме-
сто того, чтобы идти в храм, идут в «театры, сонмы сата-
ны». Но погибель грозит не только им, а всем людям, т.к. 
Бог в ответ на «людскую гордыню» попускает различные 
«войны и моры», в которых гибнет человеческий мир. В це-
лом, при характеристике современности в стихах подобного 
типа постоянно появляются определения: «жизнь унылая», 
«время тяжелое», «скорбный час», «роковой двадцатый век». 
Все стихи по своему характеру драматичны и надрывны.

В стихах этой группы наиболее часто появляются сле-
дующие мотивы:

– мотив закрытия/разрушения церквей и монастырей. 
Во многих стихах первопричиной того, что «время 

страшное настало» видится разрушение церквей, забвение 
веры. Тема разрушения церкве й, как известно, популярна 
в современных христианских легендах1, но там в центре 
оказывается Божья кара, которая настигает тех, кто совер-
шил кощунственные богохульные действия. В духовных 
стихах тема развертывается иначе: разрушение церквей – 
это отлучение людей от церкви, утрата ими духовных па-
стырей, а в результате – утрата моральных ориентиров.

Прощай ты, обитель святая,
Прощай, наша мать, навсегда…2

Храмы Божии закрыты,
Их лишили красоты:
В них все окна перебиты,
С главы сбросили кресты…3 и т. п.

– мотив гонения священнослужителей и правоверных 
христиан, сохранивших любовь к Богу:

Наши пастыри духовны 
Разогнаты кто куда,
Они в темницах заключенны
Терпят скорбь и нищету…4

Всю Христову веру гонят, 
Всем спокою не дают,
Судят всех за слово Божье 
И в тюремный дом ведут…5 и т. п.

– мотив падения нравственного состояния общества:

Не боятся кары с неба,
Милость ближним не творят:
У кого есть много хлеба, 
Нищим крошки не дадут…6 и т. п.

– мотив противопоставления прошлого и настоящего. 
Прошлое рисуется в идеализированном виде: это время, 

когда церкви были открыты, колокола звали верующих «каж-
дый день во храм» и т.п.; а настоящее наделяется всеми нега-

1 См., например: Шеваренкова 1998; Добровольская 1999; Фадеева 2003 и др.
2 Архив Центра фольклора ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Колл. 62, ед. хр. 15, 
№ 5 (1998 г.). В дальнейшем при ссылке на материалы архива будет указы-
ваться только шифр, где первая цифра означает – номер коллекции, вторая – 
единицу хранения, третья – номер произведения в единице хранения. Ука-
зывается также год записи текста.
3 57–1–150; 1991 г.
4 70–71-6; 2005 г.
5 70–36–18; 2005 г.
6 28–5–35; 1987 г.

тивными характеристиками: ему присущи гонения на верных, 
уничтожение святынь, заключение священников в тюрьмы.

Раньше жили, братцы, мирно, 
Раньше Божья слава шла.
А тепере что такое – 
Всем гонение за Христа!..7

Ты, обитель наша мать,
Ты, как мать, нас жалела,
Воспитала как детей,
А тепере, дорогая,
Нам придется пострадать…8 и т. п.

Вторая группа среди стихов эсхатологической темати-
ки – это стихи, в которых изображается последние времена и 
Страшный суд: «Христос с учениками из храма выходит…», 
«Свет наш тихи и преславный…», «На мир грядет беда вели-
ка…» и др. – всего 74 текста 13-ти сюжетов9. В этих стихах 
также может критиковаться современность или говориться 
о «безбожном времени», о том, что «люди стали наглы, сме-
лы», но такие сентенции образуют фон, на котором дается 
центральная эпическая картина гибели земного мира.

Изображение конца света и второго пришествия Хри-
ста в поздних духовных стихах восходит к беседе Иисуса 
Христа с учениками на Елеонской горе по синоптическим 
Евангелиям (Мф. 24–25; Мк. 13, 1–33; Лк. 21, 5–36) и Откро-
вению Иоанна Богослова. В стихах повторяются основные 
мотивы источника: природный катаклизм в конце времен, 
звук трубы Архангела Михаила, который «разбудит» (ожи-
вит) мертвых, явление Христа с небес на облаке и Суд (греш-
ники становятся по левую сторону Божьего престола, пра-
ведники – по правую). 

Постоянно встречается мотив позднего раскаяния греш-
ников, при происходящих катаклизмах или же на самом 
страшном суде:

Будем мы просить у Бога,
Чтоб Господь послал для нас
Для души на покаянье
Помолиться один час.
А Господь тогда ответит:
«Поздно вы хватилися.
Были вам года свободны,
Что ж вы не молилися?..»10

Третья группа. Стихи дидактико-эсхатологические 
(13 текстов 6-ти сюжетов11). В центре описания, как и в сти-
хах предыдущей группы, –изображение Страшного суда, 
который ожидает всех в конце времен. Но в данной группе 
сюжетов в начале или в конце стиха идут довольно объем-
ные дидактические поучения о том, что «быстро пролетает 
время стрелою», и для того, чтобы избежать печальной учас-
ти на суде Христовом, «нужно плакать и страдать» и «боль-
ше времени молиться» в течение земной жизни.

Поздние эсхатологические стихи в основном лиро-
эпические, в них усилено изображение психологического 
состояния людей, идущих на Суд:

Весь человеческий род задрожит,
поднимутся крики и стоны, рыданья…12

Тогда подымутся смятенье, 
Друг друга будут обнимать,
И скажут слово на прощанье:
«Прощай, отец, прощай и, мать!..»13

По мелодраматизму некоторые духовные стихи сбли-
жаются с жестокими романсами.

7 70–36–18; 2005 г.
8 57–1–146; 1991 г.
9 Религиозный фольклор 2008: №№ 258–260, 336–345.
10 68–19–47; 2004 г.
11 Религиозный фольклор 2008: №№ 316, 330, 332–335.
12 70–76–65; 2005 г.
13 68–19–19; 2004 г.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА В ПРОЯВЛЕНИИ КУЛЬТУРНО-МАТЕРИАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 
ОБРАЗОВ ВОЛШЕБНЫХ СКАЗОК

Славяна Шамякина (Минск, Беларусь)

Все исследователи, независимо от их принадлежности 
к разным научным течениям и школам, отмечают, что худо-
жественный образ определённым образом соотносится 
с реальностью, фактами действительности. Это и понятно, 
т. к. психологами доказано, что человек не может приду-
мать ничего, что не опиралось бы на его реальный жизнен-
ный опыт. При создании художественного образа автор 
(или множество их – коллективный автор в фольклоре) 
определённым образом основывается на том, что ему зна-
комо – на знакомых ему явлениях действительности. Указа-
ние на соотнесённость с реальностью присутствует в боль-
шинстве определений художественного образа. Например: 
«…Под художественным образом понимают воспроизведе-
ние явлений жизни в конкретно-индивидуальной форме… 
Литературный образ соотносится с жизненными явления-
ми…» (А. Ястребов) [1, с. 40–41]; образ – «результат освое-
ния сознанием человека окружающей действительности» 
(В. Скиба, Л. Чернец) [8, с. 209]; «…Художественный об-
раз – это субъективный образ объективного мира» (И. Вол-
ков) [2, с. 70] и др. Образы могут быть связаны как с явле-
ниями материальной действительности и повседневной 
жизни, так и с разнообразными духовными феноменами, 
культурными фактами и процессами. Так, белорусская ис-
следовательница В. Маслова отмечает: «Поэтическое слово 
владеет не только горизонтальным аспектом – направлен-
ностью на читателя, но и вертикальным – памятью контек-
стов, в которые оно входило, иначе говоря, культурным 
аспектом» [4, с. 55]. 

Однако понятно, что художественный образ в произ-
ведении не идентичен тем реальным явлениям окружаю-
щей действительности, материальным и духовным, на ко-
торые опирался автор при его создании. Искусство пере-
осмысляет жизнь, писатель творчески перерабатывает яв-
ления действительности, находит между ними глубинные 
связи, создавая новые смыслы. Так, исследователь А. Ястре-
бов отмечает: «Художественный образ, отражая жизнен-
ные тенденции, вместе с тем является оригинальным от-
крытием и созданием новых смыслов, которых прежде не 
существовало» [1, с. 41]. Также и лексема, которой обозна-
чен конкретный образ в тексте художественного произве-
дения, по своей семантике не соответствует своему обще-
народному значению: чтобы слово стало образом, в нём 
должны появиться дополнительные значения, приращения 
смысла. Дополнительные коды, которые приобретает сло-
во, обозначая образ, можно обобщить в несколько групп. 
Такие группы смыслов являются компонентами структуры 
вещественных (субстанциальных) образов, к которым мы 
относим образы-персонажи, образы-локусы и образы-ве-

щи. Процесс складывания образа с подобной структурой 
можно (с некоторым упрощением) представить следующим 
образом: автор при создании художественного образа пе-
рерабатывает некоторые жизненные реалии и культурные 
явления (отсюда – культурно-материальный компонент); 
наделяет образ определёнными функциями и целями, что-
бы включить его в структуру сюжета, соотнести с другими 
образами (функционально-целевой компонент); привносит 
определённые детали, чтобы придать ему конкретность 
и неповторимость (компонент «художественная деталь»), 
и, наконец, оценивает, соотнося его со своими аксиологиче-
скими установками и видением эстетического идеала (ком-
понент «авторская оценка»). 

Соотношение разных смыслов, взаимодействия ком-
понентов структуры внутри одного образа и разных обра-
зов между собой создают значения, прямо не связанные 
с теми реальными явлениями, на которых был основан об-
раз. Создаются подтексты, которые приобретают свой 
смысл только в конкретном тексте. Порой смыслы настоль-
ко новые, что у читателя создаётся впечатление принципи-
ального отличия художественного мира, созданного авто-
ром, от мира реального – это наблюдается, разумеется, 
в произведениях сказочно-фантастического характера. Од-
нако даже и в таких случаях художественный мир произ-
ведения – не сплошная выдумка писателя, он всё равно ос-
нован на реальных явлениях, только они пришли в данных 
произведениях в необычные отношения между собой и из-
менили часть своих характеристик. Таким образом, реа-
лизм и условность сосуществуют в образе одновременно. 

Жизненная основа образа, те реальные явления и про-
цессы, которые положены в его генезис и являются частью 
его содержания, можно условно поделить на две сферы, что 
будет соответствовать двум составляющим выделяемого 
нами культурно-материального компонента структуры ве-
щественных образов:

1) явления материальной действительности: физиче-
ские, химические, географические, биологические объекты 
и процессы;

2) явления материальной и духовной культуры как ре-
зультата освоения человеком окружающего мира. 

На границе двух отмеченных сфер (или смысловых 
пластов) стоят исторические явления, их отображение 
в произведениях: конкретные события, реальные лично-
сти, факты исторических эпох. Они находятся на границе 
между материальной и культурной сферами потому, что их 
можно отнести и к тому, и к другому. Например, сам факт 
существования конкретных личностей – явление биологи-
ческое, а вот исторические события, которые происходили 
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из-за этих людей, с их участием – явление уже культурное. 
К культуре относятся также факты жизни, характерные для 
разных исторических эпох: социальные классы, типы об-
щественной организации, нормы морали и особенности 
повседневного быта (мода, домашние вещи и т. п.), уровень 
технического прогресса в данный период истории и т. п. 

Важно отметить, что мы объединяем два смысловых 
пласта – материальный и культурный – в один компонент 
потому, что в жизни повседневная реальность и культура 
настолько плотно взаимосвязаны, что провести между 
ними границу тяжело, а порой и невозможно. 

К материальному смысловому пласту можно отнести:
1. Физические явления. Тут речь идёт в первую очередь 

вообще про смысловую соотнесённость персонажей, локу-
сов и вещей из литературных произведений с единичными 
материальными объектами (из-за чего мы и называем ука-
занные три вида образов вещественными). В пространстве 
художественного мира – если представить его как мир ре-
альный, где-то существующий – эти образы были бы объ-
ектами, которые возможно воспринимать органами чувств 
и подчинить определённым физическим законам. Сюда, на-
пример, нужно отнести соотнесённость образов-локусов со 
строениями и объектами ландшафта, а образов-вещей – 
с предметами. 

2. Химические явления. Поскольку рассматриваемые 
виды образов соотносятся с объектами реальности, то они 
связаны и с веществами, из которых объекты состоят. Та-
кая соотнесённость касается прежде всего образов-вещей – 
нередко авторы специально подчёркивают, из какого веще-
ства создан предмет. Например, гранатовый браслет в одно-
именной повести А. Куприна, серебряная табакерка в сказке 
З. Бедули, живая вода в волшебных сказках и т. д. 

3. Биологические явления. Из всего перечня матери-
альных объектов многие из рассматриваемых образов со-
относятся с объектами биологическими, органическими: 
людьми, животными, растениями. У образов-персонажей 
биологическими характеристиками являются также пол, 
возраст, внешний вид, наличие кровного родства между 
персонажами, принадлежность к конкретному классу жи-
вых существ – людей, животных, растений. У локусов био-
логические характеристики имеют отношение к тем кон-
кретным образам, которые соотносятся с растениями или 
группами растений: дерево, лес, сад, поле. Образы-вещи 
также могут быть связаны с растениями или их плодами. 

4. Географические явления. Они касаются в основном 
образов-локусов. Это размещение локуса в пространстве 
самого по себе и относительно других локусов, а также со-
отнесённость с различными географическими объектами – 
земными (лес, поле, горы), водные (море и подводные мор-
ские образования, реки, озёра), небесно-атмосферными 
(облака, фантастические объекты, которые летают в возду-
хе, небесный мир), подземными (шахты, тоннели, сказоч-
но-мифологический подземный мир вообще). 

К культурному пласту относится множество разно-
образных явлений. При создании образов в фольклорных 
и литературных произведениях авторы используют фило-
софские идеи, научные знания (в том числе точных и есте-
ственных наук), данные этнографии, информацию из дру-
гих видов искусства (кроме того, к которому принадлежит 
данное произведение) и других произведений того же вида 
искусства и т.д. Разумеется, что очень важной культурной 
составляющей в каждом образе являются законы жанра и 
того вида искусства, к которому имеет отношение рассма-
триваемый образ (в нашем случае – словесного). Фольклор 
и литература имеют также очень тесные и многообразные 
связи с мифологией. Многие исследователи, начиная ещё со 
времён Античности, видят значительное сходство между 
мифологией и искусством, считают, что мифология являет-
ся основой и первоисточником искусства или даже первым 
этапом в его развитии. Корифей мифологической школы 
ХІХ века В. Вундт писал: «…Миф по своей сущности иден-
тичен поэтическому творчеству, а отдельные мифологиче-
ские представления тесно соотносятся с поэтической мета-
форой. Отличие между мифологией и собственно поэзией 
заключается прежде всего в том, что миф создаётся целым 
народом, поэтический же образ – продукт творчества лич-

ности. Потому в народной поэзии, и особенно в народном 
эпосе, обе эти области совпадают между собой» [3, 17]. 

Необходимо заметить, что именно мифологией как ос-
новой обусловлено наиболее частое появление в произве-
дениях полноценных вещественных образов-локусов и ве-
щей (которые присутствуют далеко не во всех произведе-
ниях фольклора и литературы). Например, в волшебной 
сказке все образы-вещи (в отличие от художественных де-
талей) являются магическими предметами (т. е. связаны 
с мифологией). То же чаще всего наблюдается в литературе 
фэнтези. 

Если проанализировать структуру образов волшебных 
сказок разных народов мира в соответствии с обозначен-
ной выше моделью, то можно увидеть особенности в про-
явлении как раз культурно-материального компонента. 
Известным фактом, про который писали многие исследова-
тели, является то, что народные сказки разных народов 
мира имеют одинаковую структуру сюжета и в них очень 
часто встречаются одни и те же мотивы и похожие образы. 
На самом деле, к примеру, такой компонент структуры об-
раза как авторская оценка проявляется в сказках разных 
народов почти одинаково: персонажи, которые имеют 
идентичные роли в сюжете, у разных народов и оценивают-
ся одинаково. Главный герой – всегда положительный пер-
сонаж, его антагонист – всегда отрицательный и т. д. Функ-
ции, которые выполняют образы в сюжете, также похожи. 
Например, разнообразное волшебное оружие в сказках, 
независимо от их национальной принадлежности, выпол-
няет деструктивную, разрушительную функцию, а образы-
локусы вроде домов и дворцов выполняют функцию жи-
лья. Даже художественные детали в образах из сказок раз-
ных стран часто очень похожи: например, общим местом 
является золотой или серебряный цвет разных ценных ве-
щей и строений, шкуры волшебных животных и т. д. 

Наиболее существенные отличия в сказках разных на-
родов между вещественными образами заключаются имен-
но в проявлениях культурно-материального компонента в 
их структуре. Разумеется, каждый народ при создании 
фольклорных образов в первую очередь опирается на те яв-
ления действительности, которые имеются в наличии на 
территории именно его проживания, а также на свою на-
циональную культуру. Потому художественные образы по-
лучают с помощью культурно-материального компонента 
свой национальный колорит. 

Обратимся к примерам. В качестве персонажей-зверей 
в сказках по большей части встречаются те животные, что 
живут на территории народа, которому принадлежит сказ-
ка. Так, в белорусской сказке «Хортки» [7, с. 142–148] благо-
дарными животными, которые помогают главному герою, 
являются заяц, волк, медведь, лось и лиса, а в лаосской 
сказке «Добрый Кхампха» [6, 278–286] такими же персона-
жами выступают тигр, носорог и слон. 

Образы, связанные с растениями, в сказках также мо-
гут иметь свой национальный колорит. Например, белорус-
ская сказка «Как две сестры убили третью» [7, с. 436–438] 
и корейская сказка «Кхончхи и Пхатчхи» [6, с. 147–150] 
имеют в основе одинаковый мотив – одна сестра (или две) 
из зависти убивает вторую, из тела которой вырастает 
определённое растение. Но в белорусской сказке это будет 
камыш или дубок, а в корейской – цветок лотоса. В упомя-
нутой выше корейской сказке также есть мотив, идентич-
ный известной европейской сказке «Золушка», однако вме-
сто хрустальной или меховой туфельки тут упоминается 
такой образ-вещь, как «катсин» (национальная корейская 
обувь). 

Образы-локусы также могут репрезентировать явле-
ния местной материальной культуры. Так, в белорусских и 
других европейских сказках основным местом жительства 
царей является дворец или замок, а в монгольских сказках 
(например, в «Сказке о хане, его зятьях и птице Хангард» [6, 
с. 300–303]) – юрта. К слову, в сказках монголов царю или 
королю соответствует как раз такой персонаж как хан. 
В бенгальской сказке «Аскет и богиня» [5, с. 91–96] отрица-
тельными персонажами, похожими на колдуна и Бабу-Ягу 
белорусских сказок, являются аскет и ракшас (чудовище-
оборотень). 
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Таким образом, вкладывая в каждый образ в тексте 
произведения связь с реальностью, автор придаёт образу 
определённое приращение смысла, которое позволяет его 
адресатам (слушателям или читателям) соотнести образ 
с чем-то, им уже знакомым, а значит, закладывает основу 
для понимания образа и всего произведения, а также позво-
ляет одновременно и видеть близкое для себя в жизненной 
ситуации, и умозрительно реализовать собственные фанта-

зии, мечты и желания в художественном мире произведе-
ния. Связь с явлениями из разных сфер культуры, кроме 
того, насыщает произведение разнообразными культурны-
ми кодами, придаёт ему определённые смыслы, делает его 
хорошим средством воздействия на сознание адресатов. 
И именно культурно-материальный компонент в структуре 
образов волшебных сказок придаёт образам национальный 
колорит, создаёт отличия в сказках разных народов. 
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ФОЛЬКЛОРНА ТРАДИЦІЯ У ЛЕГЕНДАХ ТА ПЕРЕКАЗАХ ПОДІЛЛЯ

В’ячеслав Шевчук (Львів, Україна)

Від давнини до сучасності неказкова проза Поділля 
пройшла складний багатовіковий шлях розвитку. Залежно 
від зв’язків із фольклором інших регіонів, а також історич-
ного періоду, в якому перебував народ, творилися епічні 
жанри. Вони, як і будь-які інші різновиди фольклору, зазна-
вали неминучих змін, подеколи і виступали перехідними 
(від одного сюжету в інший). Так, в народній пам’яті зберіга-
лися найцінніші надбання усної народної творчості.

Процес дослідження системи прозових жанрів неодно-
манітний і у своєму розвиткові здатен функціонувати на 
засадах історико-генетичного нашарування традиційних 
мотивів у легендах та переказах подільського регіону. У ці-
лісній сукупності для кожного із наведених різновидів не-
казкової прози характерні традиційні системи передачі на-
родного тексту, притаманного кожній історичній епосі, як 
культурному збагаченню тематичних сюжетів народної ле-
генди і народного переказу. Важливу роль у вираженні цьо-
го процесу відіграла, в першу чергу, єдність народу, яка й 
донесла засобами художнього відображення дійсності тра-
диційні фольклорні твори, які відрізняються урізноманіт-
нено образною системою та наявними героїко-фантастич-
ними (або історико-героїчними) сюжетами.

У визначених регіонально легендах і переказах широко 
представлена філософія людського життя. Слід зупинитися 
і на ряді тих обставин, що у фольклорному процесі обидва 
жанри сформувалися завдяки своєрідному стилю і сюжет-
ній основі. Так, сюжет легенди завжди поєднує кульміна-
ційну основу оповіді і, крім того, є пріоритетною основою 
традиційного мотиву оповіді. Відповідно, специфікою по-
дільського переказу, як жанру народної епіки, є наявність 
динамічного розгортку подій у структурі змісту. Їх харак-
терною ознакою виступають реалії життя та зумовлена іс-
торична правда у часі. Як форма вираження, цей фольклор-
ний жанр, своєю основою, тісно примикається із легендою. 
Так, дослідник фольклору С.А. Азбелєв зазначав «Виклад 
реальних фактів в процесі усної передачі… контамінується 
з відомими вже легендарними мотивами» [1, с. 18].

Однак, в українському фольклорі, проблемою сього-
дення є те, що одні тексти зберігаються, а інші зникають 
з поля зору народного вжитку. До цього призводить ряд об-
ставин – умови матеріального і духовного життя народу. 
В традиційних формах на сучасному етапі побутування по-
дільських легенд переказів збереглися лише ті, які генеру-
ють канву історичного і зіставляють її з сьогоденням поряд 
із тими чинниками, що відповідають вимогам даного етапу 
розвитку суспільства. Архаїчні форми подільських варіан-
тів народної епіки органічно переосмислені з новим етапом 

розвитку суспільства. Їх традиційність є специфічною фор-
мою народного життя, світогляду, культури, системи мора-
лі, виховання тощо.

Однак увиразнене тлумачення образів чи то в групі ле-
генд, чи то в переказах стає переломним завдяки розумін-
ню їх ідейного змісту, в якому художній текст здатен осмис-
люватися виключно в історичному русі. Так, на рівні фоль-
клорного мотиву, видозміна образів у жанротворчій систе-
мі подільської усно народної поетичної творчості зумовлю-
ється на сюжетному рівні, підгрнутям якого виступає часо-
ва різноплановість (діахронічний та синхронічний аспекти 
розповіді). Відповідно, у системі народних переказів, зазна-
чає фольклорист В. Сокіл «Особи реальні чи квазіреальні: 
видатні історичні діячі, відомі або маловідомі місцеві жите-
лі та ін.» [3, с. 21]. Відповідно, сюжетні оповіді з розвиненим 
художнім домислом та народною уявою відзначені своєрід-
ною традиційною системою персонажів. У легендах спів-
відносна фабульна основа, яка співвідноситься з реальни-
ми фактами, явищами та обставинами у житті народу. Вони 
здатні охоплювати найбільшу кількість ознак, що визнача-
ють художню вартість легенди. В цьому співвідношенні, на 
відміну від переказу, легенда виступає гіперболічним та 
опоетизованим відображенням народної правди, оскільки 
в їх описі домінує надприродне висвітлення традиційного 
сюжету.

Як спостерігаємо, легенди і перекази Поділля відзнача-
ються продуктивністю. Крім того, це той шар вивчення, 
який постійно перебуває у русі, збагачується новотворами. 
Обидва ці жанри здатні увиразнюватися засобами худож-
ньої трансформації та усною передачею респондента. Тра-
диційний сюжет у легендах і переказах, за висловом 
П.В. Лінтура, «є образним освоєнням історичних подій, яке 
припускає вигадку та фантазію» [2, с. 205].

Критерієм визначення жанрової приналежності неказ-
кової прози є чітко визначена пізнавальна та інформаційна 
функція, а процес оповіді примикає до естетичного збага-
чення від почутого. Як і інші традиційні жанри фольклору, 
ці різновиди народної епіки становлять певну художню 
систему, що своєрідно поєднує риси, зумовлені потребами 
і особливостями сучасного функціонування фольклорної 
традиції. На відміну від переказу, у якому наявною основою 
виступає реалістичність, у легендах є чітко виражені тради-
ційні елементи сюжетів, мотивів і персонажів. Вони несуть 
на собі відбиток тих епох, які викликали їх до життя.

Фольклорні традиції, як правило стабільні, однак до-
сить часто набувають ознак імпровізаційності. Вони підля-
гають історичним змінам, а їх стійкість обмежена часом. 



У відповідності до поетичної культури подолян виділяють-
ся процеси формування національних і специфічних тра-
дицій у фольклорі. Це, в свою чергу, зумовлені історично 
у часі стадіальні процеси, які постійно перебувають у русі 
(трансформують одну частину народного тексту в іншу). 
В зумовлених рамках поступово змінюються ідеї, компози-
ційна структура прозового тексту, образність, мова і т. п.

Для легенд і переказів Поділля, в конкретно зумовле-
них культурно-історичних змінах, характерні символи. 
Своїм корінням подільська символіка поєднується з систе-
мами народної свідомості, моралі, мови, ментальності та 
світоглядності в певну історичну добу. Поза сумнівом, сю-
жетна характеристика подільського переказу аналізує регі-
ональну специфіку функціонування образів. Тому-то, сим-
воліка об’єднує як просторово хронологічні елементи, так 
і їх персональну систему. Переважна більшість образів, на-
явних у подільському регіоні, поступово еволюціонували. 
Сприятливими умовами для їх трансформації виступали 
соціальний та психічний стан людини. У зв’язку з цим мож-
на припуститися думки, що будь-яке нове історичне явище 

суспільної культури зводилося на старому фундаменті, 
в чому, власне, і полягає наступна історична подієвість та 
образність у житті подолян.

Таким чином, легенди і перекази Поділля здатні в орга-
нічно зумовленому поєднанні фольклорного відображення 
дійсності відбивати не лише духовний світ народного ба-
чення, але й у довершених формах органічно зливатися з іс-
торичним виміром. Саме світоглядність мас здатна визна-
чати суперечливість традиційних норм у системі фолькло-
ру. З одного боку вона чітко виражається, з урахуванням 
побудованих у численних групах легенд і переказів поділь-
ського регіону, вірувань, та в розвінчанні традиційного 
(символьного) коду набутого крізь віки, коли реальні події 
та явища витісняли в художньому творі реальну основу, – 
з іншого. Як бачимо, специфікою та традиційною основою 
подільських легенд і переказів виступає одвічність історич-
но набутих обставин. Незвичайні ситуації допомагають 
розкрити реальні життєві суперечності і конфлікти, а у по-
всякденному житті виступають елементом буденної сві-
домості.
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СЕКЦЫЯ ІІ

МІФАЛОГІЯ – ФАЛЬКЛОР – ЛІТАРАТУРА

ПАДСЕКЦЫЯ І

ПРЫЁМЫ ФАЛЬКЛОРНАЙ СТЫЛІЗАЦЫІ Ў ПАЭМЕ «МАЧЫХА» АДЭЛІ З УСТРОНІ

Ірына Багдановіч (Мінск, Беларусь)

Паэма «Мачыха» – вядомы і загадкавы беларускі твор, 
які датуецца 1850 годам і аўтарам якога лічыцца таямнічая 
Адэля з Устроні. Адшуканы А.Мальдзісам у 1971 г. пад час 
працы ў польскіх архівах, твор быў уведзены ў кантэкст бе-
ларускай літаратуры і стаў хрэстаматыйным. Ён напісаны 
пад выразным уплывам рамантызму з яго зваротам да на-
роднай культуры. «Сюжэт паэмы «Мачыха» чыста народ-
ны, здаўна вядомы беларускім народным песням», – ад зна-
чаў А. Лойка [6, с. 110]. На злучанасць паэмы з фальклорнай 
традыцыяй звяртаў увагу і У. Мархель: «Рамантычная паэма 
«Мачыха» Адэлі з Устроні (прынёманскай мясціны на Лід-
чыне) не толькі сведчыла пра цесную сувязь з беларускімі 
народна-песеннымі традыцыямі, але і выяўляла пачатковы 
этап выхаду літаратурнага твора з фальклорнага ўлоння» 
[3, с. 130]. Даследчыкі адзначалі таксама алегарычны харак-
тар зместу і вобразаў паэмы, асабліва яе першай часткі, дзе 
апісанне злой буры, якая хоча знішчыць смелага юнака – 
«літоўчыка», што наважыўся пераплыць цераз Нёман да 
сваёй каханай, – сімвалізуе «сілы рэакцыі, царскую ўладу», 
уціск вызваленчага руху ў родным краі [7, с. 230]. 

Напісаная, сапраўды, па-майстэрску, паэма літаральна 
саткана з фальклорных элементаў, застаючыся пры гэтым 
творам чыста літаратурным. Гэта не «падробка» пад народ-
ную песню або баладу, хаця многія сродкі ўжыты аўтарам 
менавіта з арсеналу паэтыкі гэтых жанраў. Якія ж гэта пры-
ёмы і сродкі? Найперш трэба адзначыць, што ўвесь твор па-
бу даваны на распаўсюджаным у фальклоры прынцыпе псі-
халагічнага паралелізму, паводле якога з’явы прыроды су-
адносяцца са з’явамі чалавечага жыцця. Так суадносяцца 
і дзве часткі паэмы: у першай – апісанні з’яваў прыроды, 
у тым ліку віхру, злой буры, ракі Нёмана і прыбярэжнага 
бору; а ў другой – узаемадачыненні сіраты і злой мачахі, 
якая «Ёй мілага не любіла, // У лыжцэ б вады ўтапіла» [5, 
с. 241]. Асабліва выразная паралель назіраецца паміж злой 
бурай і злой мачахай, менавіта гэтыя вобразы ўспрымаюцца 
як мастацкая алегорыя ўціску, тагачаснай грамадска-па лі-
тычнай рэакцыі. 

У першай частцы твора назіраем таксама скразны пры-
ём адушаўлення прыродных стыхій. Бура і віхор – варожыя 
стыхіі. Ім супрацьстаяць стыхіі роднасныя – Нёман і пры-
бярэжны бор, якія надзяляюцца патрыятычнымі пачуццямі 
і «літоўскім сэрцам». Так, у маналогу Нёмана гучыць: 

Я ж у лужках купаюся, 
Па ніўках рассцілаюся, 
З віцінамі праплываю, 
Літоўскае сэрца маю!
[5, с. 240–241]. 

Гэтыя роднасныя стыхіі выражаюць патрыятычную 
ідэю твора, а тым самым і яскравы «літвінскі» патрыятызм 
аўтара. І Нёман, і бор называюць сябе «літоўчыкамі» і су-
працьстаяць злой буры ў яе жаданні пашкодзіць іх сабрату 
«літоўчыку»-юнаку. Важная тут «рэакцыя» бору на «за па-
бяганні» злой буры: «Барочку пена сказала, // Што ўжо бура 
віхар звала. // «Што!! – расшумеўся барочык, – // Ці гэта 
я ня Літоўчык! // Каб дазволіў буры гукаць, // Цераз сосны 
віхрам веяць! // Пачакайце нямножка: // Ня сюдымі вам да-
рожка, // Ня на тоя сосны расціў, // Каб вас у родну зямлю 

пусціў, // Ня на тоя бары раслі, // Каб тут вецяр чужы 
ўняслі!!!...» [5, с. 240].

Нёман салідарызуецца з борам і «гаворыць», што ён 
таксама «Літоўчык» і не будзе «сябе бурыць», не жадае 
«сваіх тапіць». Такім чынам, выразна бачна, што аду шаў-
лёныя роднасныя стыхіі, Нёман і бор, надзяляюцца патрыя-
тычнымі пачуццямі і выражаюць свабодалюбівую, змагар-
ную ідэю аўтара, абумоўліваючы тым самым алегарычны 
сэнс усяго твора. Нельга не заўважыць у першай частцы 
тво ра (тое самае будзе характэрна і для другой часткі) вы-
карыстанне вялікай колькасці памяншальна-ласкальных 
формаў слоў, што таксама было запазычана аўтарам з фаль-
клорнай паэтыкі і сталася адметнай рысай стылю «Мачыхі», 
калі гаворка дытычылася роднасных стыхій: праз рэчаньку; 
у чоўніньку; Нямночык; барочык; Літоўчык; дубровачка; Лі то-
вачка; туманочкам ляцеў; з беражочка ў беражочык і да т.п. 

У другой частцы твора гучыць матыў сіраты і мачахі, 
якая крыўдзіць сірату, не жадае дапамагчы ёй у яе патрэбах 
і спадзяваннях. Гэта таксама традыцыйны для фальклора 
матыў, распаўсюджаны ў народных песнях пра сірату і ма-
чаху. У фальклоры мы не сустрэнем вобраза добрай, чулай 
мачахі, якая спагадае дзіцяці-сіраце. Завяршае частку плач 
дзяўчыны-сіраты («Літовачкі»), у якім яна звяртаецца да 
памерлай роднай матулі, выказваючы ёй сваю скаргу на 
недобразычлівую мачаху: 

Ты ж мяне з мілым абручыла 
І звянчала бы, каб жыла. 
Яна ж кажыць мне маладой, 
Каб ён згінуў гдзе пад вадой [5, с. 242]. 

Плач сіраты ўяўляе сабой журботную песню-скаргу. 
Вобразы злой мачахі і роднай, памерлай, матулі ў ім суп раць-
пастаўляюцца. Мачаха ў другой частцы, як і бура ў першай, 
з’яўляецца перашкодай на шляху каханага да каханай, 
з’яўляецца перашкодай самому жыццю, самому праву на 
любоў у гэтым жыцці. 

Такім чынам, у беларускай паэме «Мачыха» яскрава 
вылучаюцца наступныя прыёмы і сродкі фальклорнай сты-
лізацыі, што сведчылі пра рамантычную скіраванасць гэта-
га твора: 1) прыём псіхалагічнага паралелізму, які структур-
на арганізоўвае ўвесь тэкст і абумоўлівае яго алегарыч-
насць; 2) адушаўленне прыродных стыхій, што спрыяе 
больш эмацыйнаму выражэнню патрыятычнай, змагарнай 
ідэі твора; 3) шчодрае ўжыванне памяншальна-ласкальных 
формаў слоў, што ўзмацняе экспрэсіўнае ўздзеянне твора; 
4) інтэрпрэтацыя народна-песеннага матыва сіраты і злой 
мачахі, якая надае паэме асаблівую псіхалагічную глыбіню, 
узмяцняе як псіхалагічны, так і алегарычны план твора. 

Фальклорныя матывы і вобразы, ужытыя аўтарам у па-
эме «Мачыха», надавалі твору асаблівы, узнёсла-рамантыч-
ны, каларыт, сведчылі пра адмысловае майстэрства аўтара, 
яго непавярхоўнае знаёмства з народнай культурай, яго вы-
разную нацыянальна-патрыятычную – краёвую, «літ він-
скую», – самасвядомасць. Меў рацыю ў свой час А. Мальдзіс, 
калі сказаў, што паэма напісана рукой здольнага аўтара, які 
талентам не ўступае В. Дуніну-Марцінкевічу [7, с. 231]. Хто 
ў тагачаснай Беларусі-Літве, валодаючы такога ўзроўню та-
лентам, мог напісаць «Мачыху», хто хаваецца пад прыго-
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жым псеўданімам «Адэля з Устроні»? У свой час мы вы ка-
залі меркаванне, што такім аўтарам найбольш верагодна 
з’яўляецца Габрыэля Пузыня (1815–1869), якая паходзіла 
з графскага роду Гюнтэраў і была, насамрэч, надзвычай та-
ле навітай пісьменніцай свайго часу, пакінуўшы адметны 
след у гісторыі айчыннай польскамоўнай літаратуры [гл. аб 
гэтым нашы публікацыі: 1 і 2]. 

Габрыэля Пузыня жыла на Ашмяншчыне, у бацькоўскім 
маёнтку Дабраўляны, пазней з мужам у яго фальварку Гара-
дзілава. З 1843 г. яна была вядомая як паэтэса, надрукаваў-
шы ў Вільні першы зборнік вершаў «У Божае імя», а затым, 
у 1845 г., наступны – «Далей у свет». Пазней яна пісала вы-
датныя апавяданні, аповесці, п’есы; пакінула таксама пасля 
сябе знакамітыя ўспаміны з свайго жыцця «У Вільні і лі-
тоўскіх дварах», першая частка якіх была выдадзена ў 1928 г., 
а астатнія часткі, што захоўваліся ў рукапісах, на жаль, без-
зваротна загінулі ў агні Другой сусветнай вайны. Менавіта яе 
талент, на нашу думку, не саступаў таленту В. Дуніна-Мар-
цінкевіча, а такіх асоб, відавочна, не было зашмат на той час. 

Наша даследаванне фальклорных прыёмаў і сродкаў 
у паэме «Мачыха» не перашкаджае меркаванню пра яе аўтар-
ства гэтага твора, а наадварот яго падмацоўвае. Чаму? Таму 
што Габрыэля ведала мясцовы фальклор і актыўна выка-
рыстоўвала яго ў сваёй творчасці, аб чым сведчыць яе бала-
да «Зязюлька-кукулька. З паданняў літоўскага люду». Да та-
го ж ёсць нямала іншых аргументаў на карысць нашай вер-
сіі. Гэта і тое, што Габрыэлі быў уласцівы яскравы «літвінскі» 
патрыятызм, і тое, што яна выкарыстоўвала нямала бела-
русізмаў у сваёй польскамоўнай творчасці, уважліва адно-
сілася да мовы і жыцця простага люду. Будучы ары ста-
краткай-графіняй, яна цікавілася жыццём сялянства, пры-
глядалася да яго, была спагадлівая да людзей абяздоленых, 
умела знаходзіць у іх жыцці рысы пачцівасці і годнасці, якія 
маглі б быць прыкладам для заможных і багатых. Сама ж 
яна мела погляды выразна хрысціянска-гуманістычныя, ад-
носячыся да ўласных дастаткаў без пыхі і ганарлівасці. 

Частым у яе творах быў вобраз дзіцяці-сіраты і мачахі, 
але, у адрозненне ад фальклору, пададзены па-іншаму. У яе 
літаратурных творах мачаха – добрая апякунка сірот, зыч-
лівая, спагадлівая жанчына, якая шкадуе дзяцей і хоча ім 
дабра. Відаць, такой была б і сама Габрыэля, калі б лёс па-
ставіў яе ў падобную сітуацыю. Знешне гэта пярэчыць 
адмоўнаму вобразу мачахі ў паэме Адэлі з Устроні, аднак не 
варта забываць, што фальклорны вобраз мае ўстойлівыя, 
нязменныя рысы, якія не можа ігнараваць аўтар пры зваро-
це да фальклорных традыцый. Тым больш уся ідэйна-
мастацкая задума паэмы вымагала менавіта вобраза злой 
мачахі, якая дратуе долю сіраты, узмацняе яе гора. Народ-
на-песенная традыцыя была накіраваная не столькі на тое, 
каб абурацца жорсткасцю мачахі, колькі на тое, каб выклі-
каць у слухача яшчэ больш моцны жаль і спагаду да долі 
сіраты. Найперш праз такое спачуванне, а не праз абурэнне, 
выяўлялася міласэрная і гуманістычная скіраванасць на-
роднай лірыкі беларусаў. На нашу думку, узорам-прататы-
пам народнай песні, якая дала штуршок для напісання паэ-
мы «Мачыха», магла стаць песня «З бору гаманлівага…», 
дзе ёсць вобразы і бору, і ракі, і «думачкі» дзяўчыны-сіраты 
«пра сваю старонку»: «З бору гаманлівага // Рэчанька цякла. 
// Цераз тую рэчаньку // Кладачка лягла. // А па той па кла-
дачцы // Дзяўчына ішла // Ды за сабой поціху // Думачку 
вяла. // – Чаму ж ты, дзяўчыначка, // Ціхенька ідзеш? // 
Можа, пра сваю старонку // Думачку вядзеш?..» [Цыт. па 4, 
с. 241–242]. 

Застаецца зрабіць яшчэ два акцэнты ў нашай тэме. 
Першы датычыць псеўданіма Адэля з Устроні. Мусім звяр-
нуць увагу на тое, што гэта вельмі ўдалы, але тым не менш 
штучна ўтвораны псеўданім. Рукапісны сшытак, у якім 

змешчана паэма, а менавіта другі тэкст у ім (польскамоўны 
верш «Кракаў»), быў падпісаны проста імем «Adela». У ле-
вым ніжнім кутку рукапісу маецца памета: «Litwa. 1850. 
Ustronie». З кантэкста верша і з семантыкі самога слова 
«ustronie» вынікае, што тут маецца на ўвазе не канкрэтны 
тапонім – назва нейкай вёскі ці фальварка на Лідчыне, блізу 
Нёмана, як памылкова лічылі дагэтуль даследчыкі, а проста 
«аддалены, глухі куток», правінцыйнае зацішша, далёкае ад 
шумных сталічных гарадоў, якім і быў ва ўспрыняцці аўта-
ра Кракаў. Аб гэтым сведчыць менавіта само слова «ustro-
nie», якому, напрыклад, у рускай мове сугучнае слова «устра-
ниться» (адасобіцца). Таму дакладнае тлумачэнне псеў да-
німа Адэля з Устроні выглядае наступным чынам: напісана 
Адэляй, у 1850 годзе, у глухім кутку Літвы (Беларусі). Такім 
чынам, адпадае патрэба шукаць таямнічую Адэлю ў кан-
крэтнай вёсцы з назваю Устронь у Лідскім павеце над Нё-
манам. «Устронню» магла быць любая іншая мясціна ў тага-
часнай Беларусі-Літве, у тым ліку і згаданыя вышэй Да браў-
ляны.

Другі акцэнт датычыць Нёмана – ракі, на якой адбыва-
ецца дзеянне ў паэме. Нёман у дадзеным выпадку таксама 
ёсць не столькі геаграфічнай, колькі міфапаэтычнай рэа-
ліяй. На той момант у літаратурнай творчасці гэта быў ужо 
ўстойлівы патрыятычны сімвал Літвы-Беларусі, увасаблен-
не роднага, сакральнага ўяўлення пра Айчыну. Гэта была 
тая «радаводная рака», паводле санета Адама Міцкевіча «Да 
Нёмана», з якой злівалася паняцце радзімы. Падобным чы-
нам у беларускім фальклоры можна часта сустрэць згадку 
пра раку Дунай, геаграфічна досыць далёкую ад Беларусі. 
Тут праяўляліся, відавочна, надзвычай архаічныя пласты 
народных уяўленняў, захаваныя да нашага часу. Дунай у на-
роднай творчасці «выступае як адухоўленая істота, да якой 
звяртаюцца за парадамі, з просьбамі, і разам з тым ствара-
ецца ўражанне, што гэта любая з беларускіх рэчак-рачулак, 
якая ў вуснапаэтычных жанрах носіць славутую назву», – 
піша даследчык А.Ненадавец [8, с. 141]. Падобная ж фаль-
клорная традыцыя адбілася і ў паэме «Мачыха», дзе «ролю 
Дунаю» адыгрывае блізкая, родная рака Нёман. 

Паэма «Мачыха» з’яўляецца адным з найбагацейшых 
на арганічнае ўжыванне фальклорных прыёмаў твораў бе-
ларускай літаратуры ХІХ ст. Яна сведчыла аб існаванні 
ў тым часе не толькі польскамоўнага, але і ўласна белару-
скага рамантычнага эстэтычнага кірунку і аб выразнай кра-
ёва-патрыятычнай ідэйнай пазіцыі аўтара. 
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ФАЛЬКЛОРНЫЯ АДМЕТНАСЦІ Ў БЕЛАРУСКАЙ ГІСТАРЫЧНАЙ ДРАМЕ ХХ – ПАЧАТКУ ХХІ стст.

Алена Бармоціна (Мінск, Беларусь)

«Трэба займацца толькі сваімі, роднымі вытокамі, 
і толькі працуючы са сваім нацыянальным матэрыялам, 
творца на Беларусі можа зрабіць штосьці значнае»[9, с. 480]. 
Гэтыя словы належаць У. Караткевічу. Фальклор – гэта тая 
невычэрпная крыніца, з якой чэрпаюць ваду усе пісьменнікі 
і ўвогуле – творцы. Не магла абмінуць уплыву фалькла рыс-
тыкі і беларуская гістарычная драма.

Фальклор – гістарычна першая форма выяўлення на-
роднай свядомасці і чалавечай духоўнасці наогул. 

Мастацтвазнаўцы і антраполагі звязваюць вытокі гі-
сто рыі тэатра і драматургіі з фальклорным магічным абра-
дам. Першабытны чалавек пачуваўся безабаронным перад 
загадкавымі сіламі прыроды, яе стыхіямі. Людзі спрабавалі 
ўздзейнічаць на прыроду шляхам пераймання тых працэсаў 
і рухаў, якія назіралі ў навакольным свеце. Шаманы і ча-
радзеі вынаходзілі сістэму жэстаў і маніпуляцый, з дапамо-
гай якіх спадзяваліся ў сушу выклікаць дождж, узімку па-
вярнуць сонца на лета, дамагчыся ўдачы на паляванні і па-
спрыяць урадлівасці палеткаў. «Гледачы» першабытнага 
прад стаўлення былі адначасова і яго ўдзельнікамі [1, с. 3]. 

Спакваля магічны бок паказу губляў сваё значэнне, тэ-
атральны ж – узмацняўся. У першабытным «спектаклі», як 
сведчаць этнографы, прысутнічалі элементы не толькі тэа-
тра і іншых відаў мастацтва: дыялог, дзеянне, маскі, музыка, 
танец, пантаміма, але і элементы фальклору: ужыванне ле-
ген даў, паданняў, песен, прыказак і прымавак. Знітаванасць 
гэтых элементаў вызначае сінкрэтызм першабытнага ма-
стацтва. Трэба згадаць лялечны тэатр «Батлейка», народная 
драму. І наадварот, тэатралізаваныя элементы вельмі часта 
бытуюць ў традыцыйных беларускіх абрадах і святах (Гу-
канне вясны, Каляда і іншыя).

Трэба адзначыць, што беларуская фалькларыстыка 
заў сёды апярэджвала станаўленне нацыянальнай гіста рыч-
най школы. Адпаведна і ў літаратуры пачатку ХХ стагоддзя 
асэнсоўвалася часцей фальклорная, чым гістарычная даў-
ніна, навукова не асэнсаваная даследчыкамі.

У 1920-я гады, у перыяд «беларусізацыі» – выключны 
перыяд, калі адбывалася інтэнсіўнае развіццё розных жан-
раў, пашыраецца жанр гістарычнай п’есы, з’яўляюцца яго 
разнавіднасці: фальклорна-гістарычная і гісторыка-бія гра-
фічная драмы. 

Фальклорна-гістарычны жанр прадстаўляюць творы 
Еўсцігнея Міровіча «Машэка» і «Каваль-ваявода». Мінулае 
тут паказана без пэўных адзнак гістарычнага часу. Ясна 
толь кі, што падзеі адбываюцца вельмі даўно. У аснову тво-
раў пакладзены народныя паданні, легенды. Паводле сваёй 
патэтыкі яны набліжаны да народнай драмы. У адпаведнасці 
з ідэалагічнымі схемамі свайго часу канфлікт грунтуецца на 
сацыяльнай (класавай) аснове. Машэка, славуты і страшны 
разбойнік, выглядае як рамантычны бунтаўнік, народны 
заступнік.

Да гісторыка-біяграфічнай драмы належаць «Кастусь 
Каліноўскі» Е. Міровіча, «Скарынін сын з Полацка» М. Гра-
мыкі. Значнасць гэтых твораў у тым, што пошук нацыя-
нальнага характару ў іх звязаны не з абагульненым сацы-
яльным тыпам, а з яркай чалавечай індывідуальнасцю. Так-
сама пісьменнікі сваёй творчасцю даказалі, што плынь п’ес 
на нацыянальна-фальклорным матэрыяле – з’ява перс пек-
тыўная, арганічная і заканамерная, бо сінкрэтычныя спек-
таклі давалі выдатныя магчымасці рэжысёрам-паста ноў-
шчыкам. Як адзначае С. Лаўшук, «яны адкрылі для белару-
скай сцэны значны мацярык духоўнага жыцця народа 
ў мінулым, але аказаліся неканкурэнтаздольнымі перш за 
ўсё таму, што былі створаны па канонах традыцыйнай ма-
стацкай формы і мелі стэрыатыпных герояў» [11, c. 171].

Такім чынам, працэс станаўлення гістарычнай драмы 
быў няпросты і даволі працяглы. Акрамя таго, неабходна 
ўліч ваць, што кожны з жанраў літаратуры мае свой спе цы-
фічны падыход да мастацкага ўзнаўлення мінулага.

У паэтычным ліра-эпасе згадвалася пра колішнюю, 
страчаную сучаснікамі, дзяржаўную моц і славу Баць каў-

шчыны… Успамін пра веліч нацыі ажыццяўляецца як не-
пасрэдны зварот да народнай свядомасці, нагадвае фаль-
клорную замову.

Проза, ліра-эпіка вяртаюць нас да падзей, фактаў на-
цыя нальнай гісторыі. У эпічных жанрах адбываецца 
запаўненне прагалаў гістарычнай памяці, мінуўшчына па-
чынае ўспрымацца як непадзельнае цэлае, у цеснай сувязі 
з сучаснасцю. Функцыя закліку, звароту аўтара да народ-
най свядомасці выконваецца больш апасродкавана. Выка-
рыстанне элементаў лірыкі, эпасу і адзнак фальклору ўзба-
гацілі гістарычную драму.

Самыя распаўсюджаныя жанры фальклору ў гіста-
рычнай драме, якія ствараюць яе змест – гэта легенды і па-
данні, якія лічуцца праўдай, але не маюць фактычнага пад-
цверджання. Па сваёй тэматыцы легенды ў гістарычнай 
драме бываюць касмаганічнымі, этнагенетычнымі, геогра-
фа-тапатмічнымі, гістарычнымі і апакрыфічнымі. Сустра-
каюцца як традыцыйныя легенды, так і легенды сучасныя.

Выкарыстоўваюцца ў гістарычных драмах і асноўныя 
тэматычныя групы паданняў: паданні гістарычныя, тапа-
німічныя і іншыя.

Яркая зорка творчасці У. Караткевіча ў жанры белару-
скай гістарычнай драмы («Кастусь Каліноўскі», «Званы Ві-
цебска», «Калыска чатырох чараўніц», «Маці ўрагану») не 
магла абысціся таксама без фальклорных адзнак. Разна-
стайнасць гістарычнай тэматыкі, шматзначнасць бытаван-
ня прыказак і прымавак, філасофія быту і быцця, паэтыка – 
вось асноўныя фальклорныя адзнакі творчасці пісьменніка 
ў жанры гістарычнай драмы.

Беларускія аўтары «ўваскрасаюць» у сваіх п’есах Ефра-
сінню Полацкую, Кірылу Тураўскага, Міколу Гусоўскага, 
Сымона Буднага і шмат іншых дзеячаў.

З культурных дзеячаў Беларусь найбольш асвоены 
драматургіяй вобраз першадрукара на ўсходнеславянскіх 
землях, асветніка, навукоўцы, перакладчыка, пісьменніка, 
доктара Францыска Скарыны з Полацку. Яму прысвяцілі 
свае п’есы і М.Клімковіч «Георгій Скарына», і М. Адамчык 
з М. Клімковічам «Vita brevis, або Нагавіцы святога Георгія», 
і А. Петрашкевіч «Прарок для Айчыны» і іншыя. Пісь мен-
нікі шчодра выкарыстоўваюць ў сваіх драмах сацыяльна-
бытавыя, гістарычныя песні, песні-балады, цэняць іх кала-
рыт, непаўторнасць, нацыянальную спецыфіку, гучанне, 
хараство і паэтычнасць.

Безумоўна, што фальклор бярэ свае вытокі з языч ніц-
тва. І тут мы на можам не прыгадаць паданні і легенды пра 
Рагнеду.

Першым у беларускай літаратуры ўвасобіць вобраз 
Рагнеды паспрабаваў у жанры паэмы Янка Купала ў 1912 го-
дзе. Ён напісаў пачатак твора «Гарыслава». Твор мае шмат 
фальклорных элементаў.

Рагнеда ў драме Івана Чыгрынава «Звон – не малітва» 
паказана як язычніца. І пераход ад веры продкаў да хры-
сціянства – для яе вельмі пакутлівая праблема. 

Пераход да хрысціянства адбываецца прымусовым, 
гвал тоўным шляхам. А ў аснове новай веры – цярплівасць, 
міласэрнасць… Богі мяняюцца фармальна. Іх змена закра-
нае абрад і звязана з палітыкай, а не з інтымнымі ака ліч-
насцямі духоўнага быцця чалавека. І пакуль не ўзнікне ме-
навіта ўнутраная патрэба прыняць іншую веру, сэрцам, а не 
іншым, нічога добрага з гэтага для народа не атрымаецца.

Уладзімір вагаўся паміж іудаізмам, ісламам, хрыс ціян-
ствам. Бо гэтыя веры былі для яго раўназначныя амаль. Вы-
бар на карысць хрысціянства паў па суб’ектыўных прычы-
нах. Для Вялікага князя Уладзіміра галоўны сімвал веры – 
не абрадны духоўны змест рэлігіі, але абнаўленне жыцця, 
пераход яго ў іншую якасць. І гэтым ён тлумачыць Ізяславу 
неабходнасць адмовы ад язычніцтва:

Рэфрэн «звон – не малітва», які гучыць з вуснаў пер са-
нажаў твора, адлюстроўвае супярэчлівасць тых змен, пра 
якія з захапленнем кажа Уладзімір. Перамога новай, хры-
сціян скай веры замацоўваецца пабудовай культавых збуда-
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ван няў (бажніц), гукам званоў… Аднак гэта яшчэ не зна-
чыць, што перамагло больш гуманнае светаадчуванне над 
«паганскімі» звычаямі. Залішне многа ў новай веры знеш-
няга, рытуальнага дзейства («звон – не малітва»). А ёсць 
традыцыі, што перадаваліся з пакалення ў пакаленне, і нось-
бітам іх, мясцовых, лепшых, выступае Рагнеда. Як пісаў 
П. Ва сючэнка, «яна, нібыта адступніца, больш выглядае 
хры сціянскай, чым усе добраахвотныя або міжвольныя 
хрысціцелі славянства» [5, с. 44]. 

Патрыётка свайго краю, князёўна бачыць у хры сціян-
стве дзейсны інструмент далейшага закабалення вяліка-
княскім сталом полацкіх зямель. І крыўдна і балюча ёй, што 
гэтага не разумее яе сын Ізяслаў, які гатовы прыняць По-
лацкае княства з навязанай умовай, што воля кіеўскага кня-
зя будзе абавязковай. Манахіні, ігуменні хрысціянскага ма-
настыра хапіла смеласці выказаць усё, што на сэрцы, 
любімаму сыну, які робіць выбар – зрушыць, зламаць усё 
старое, роднае на карысць новай веры. І таму абвастраецца 
непаразуменне родных па крыві людзей:

У п’есах некаторых аўтараў, напрыклад, А. Петраш ке-
віча, трактоўка характараў герояў звязана з гістарычнымі 
падзеямі, барацьбой за ўладу. Рагнеда паказана як пасля-
доў ная і свядомая прыхільніца хрысціянства («Гора і Сла-
ва» («Русь Кіеўская»), «Меч Рагвалода»).

Выбар новай веры, хрышчэнне славянскіх земляў, ад-
люстраваныя ў п’есах А. Петрашкевіча, І. Чыгрынава, зай-
маюць цэнтральнае месца. 

Аўдоніна Т. піша: «…цікавасць творцаў да часоў стара-
жытнай Бацькаўшчыныне азначае вяртання ў язычніцтва, 
а сведчыць аб імкненні спасцігнуць свае духоўныя карані. 
Хрысціянства з’яўляецца дзяржаўнай рэлігіяй нашага на-
рода ўжо больш за 1000 гадоў і недаацаніць яго значэнне 
для грамадства цяжка, але і зараз ёсць праблемы, з якімі 
даводзіцца лічыцца. Гэта – існуючае двухвер’е. Вякамі царк-
ва праводзіла кампрамісную палітыку ў адносінах да языч-
ніц кіх культаў» [2, с. 251–216]. 

Пераход ад старога да новага і наадварот – адвечная 
прычына канфліктаў у гісторыі. 

Жыццё Рагнеды прыцягвае ўвагу многіх. Напрыклад, 
А. Дудараў стварыў п’есу «Палачанка», дзе па-свойму прад-
ставіў сватанне да Рагнеды – як «псіхалагічна ўскладненую 
гісторыю пра нянавісць і каханне». А ў далейшым ён напісаў 
драматургічны твор «Рагнеда і Уладзімір» з цікавай версіяй 
лёсу вядомых людзей… У творах драматурга назіраецца ад-
люстраванне ў традыцыйных абрадах і звычаях старажыт-
ных культаў, вераванняў, магіі, татэмізму, анімізму, міфа-
лагічнага светаўяўлення нашых продкаў, сувязь традыцый-
ных свят і абрадаў з галоўнымі этапамі жыцця і працоўнай 
дзейнасцю чалавека.

Адной з тэм драмы стала гісторыя кахання, якая адбы-
лася ў тыя часы, калі каханне вызнавалася за грэх, калі 
ў адносінах паміж арыстакратамі на першы план вылучаліся 
не асабістыя, а дынастыйныя, дзяржаўныя інтарэсы. І тым 
не менш такое каханне было… Пра яго распавядаюць 
Р. Баравікова і А. Дудараў у сваіх творах «Барбара Радзівіл» 
і «Чорная панна Нясвіжа». Творы напісаны ў жанры драма-
тычнай паэмы, што дае магчымасць надзвычай пранікнёна, 
прачула падаць гісторыю кахання славутай красуні Барба-
ры Радзівіл і караля Жыгімонта Аўгуста. Дудараў стварыў 
п’есу па матывах паэмы М. Гусоўскага «Песня пра зубра». 
Яна стала эскізам да трагедыі «Купала», сцэнічная версія 
якой мае назву «Князь Вітаўт» (пастаўлена ў Нацыяналь-
ным акадэмічным тэатры імя Янкі Купалы). Творы А. Дуда-
рава «Купала», «Палачанка», «Чорная панна Нясвіжа» ад-
лю строўваюць рух мастака ад наследавання асноўных 
прынцыпаў класічнай драматургіі да нацыянальных і на ва-
тарскіх.

У беларускую літаратуру прыходзіць новая генерацыя 
аўтараў: С. Кавалёў «Легенда пра Машэку», «Магічнае лю-
стэрка пана Твардоўскага», «Шлях да Бітлеему», А. Курэй-
чык «Пане Коханку». 

«Магічнае люстэрка пана Твардоўскага» С. Кавалёва – 
з’яўляецца яшчэ адной версіяй гісторыі кахання Барбары 
Радзівіл і Жыгімонта Аўгуста. Аўтар называе жанр твора як 
«негістарычная драма», падкрэсліваючы варыятыўнасць 
падзей, якія адбываюцца ў творы. Цікавымі вынаходкамі 

аўтара з’я’ляюцца: пачатак драмы з паэтычных радкоў І. Кан-
чэўскага, у пралозе адзначана, што дзеянне адбываецца 
ў «няпэўны час, у нерэальнай прасторы, у нязнаных 
абставінах», ужыванне адмоўных біблейскіх персанажаў, 
таксама выкарыстоўваецца прыем «погляду на гісторыю 
скрозь магічнае люстра» [8, с. 30], што надае твору міс-
тычнае і магічнае ўспрыманне. Акрамя асноўнай сюжэтнай 
лініі кахання назіраецца другая лінія «цана за дар магіі – лёс 
мага» (філасофія твора – «Кожны мудры чалавек самотны 
ў гэтым свеце, для яго веды – усё»). Можна заўважыць пе-
рагукванне з І. Гётэ «Фауст». Цэнтральнай тэмай твора 
з’яўляецца думка аб тым, што ніякія інтрыгі, ніякая магія не 
разлучыць людзей, якім наканавана быць разам. Назіраецца 
фальклорнае запазычванне сюжэта з легенды І.А. Масля ні-
цынай «Чорная дама Нясвіжа» [12, с. 206–207].

Да інтэртэкстуальнай гістарычнай п’есы адносіцца 
твор А. Курэйчыка «Пане Коханку», які напісаны ў жанры ма-
стацкага вымыслу. Дзеянне спектакля адбываецца ў ХVІІ ста-
годдзі, пасля раздзелу Рэчы Паспалітай. Галоўны герой тво-
ра Караль Станіслаў Радзівіл атрымаў сваю мянушку, таму 
што менавіта так па-добраму ён звяртаўся да ўсіх «пане ко-
ханку». Ён з’яўляўся адным з самых багатых і ўплывовых 
магнатаў Вялікага Княства Літоўскага.

На першы погляд вясёлы, лёгкі на ўспрыманне твор 
нясе ў сабе вялікі філасофскі сэнс, асноўная думка якога: 
«ці будуць лятаць беларусы, ці з’явяцца ў іх крылы». Лейт-
матыў крылыў праходзіць праз увесь твор, надаючы яму 
антычную сімволіку (адразу згадваецца Ікар з міфалогіі). 
У творы арганічна спалучаюцца біблейская сімволіка (анёл 
з крыламі), біблейскія фразеалагізмы («час раскідваць ка-
менне і час збіраць яго»); гульня з тэкстам, успрыманне 
якога патрабуе ад чытача глыбокіх ведаў у галіне гісторыі, 
культуры, музыкі; прыемы «тэатра ў тэатры», «гісторыі 
ў гісторыі». Вынаходлівы рэжысёр-пастаноўшчык спекта-
кля С. Кавальчык выкарыстоўвае прыем, у якім эпілог рас-
казваецца самімі героямі, яркія дэкарацыі, жывую прафе-
сійную музыку (творы Й. Гайдна, Я. Галанда, Л. Вольскага), 
што яшчэ больш узмацняе дынаміку твора і, зразумела, 
ўражанне ад яго.Увогуле гэты твор характэрызуецца акту-
альнасцю закранутай тэмы, арганічнасцю формы і зместу.

А. Курэйчык яшчэ напісаў на рускай мове гістарычную 
драму «Скорина». Праз увесь твор праходзіць вобраз ліц-
він скіх руж, якія маюць кіславаты пах, яны як Скарына, «са-
праўдныя, ім не патрэбная чужая слава, яны спакойныя, 
сарамлівыя, але ў іх сарамлівай гармоніі – вялікая моц 
і прыгажосць, унутраная прыгажосць» [7, с. 206–207]. Ціка-
ва, што ніхто з драматургаў не асвятляў час сталасці перша-
друкара, як гэта зрабіў малады драматург. Сталы Ф. Скары-
на не размаўляе на беларускай мове, але перакладае кнігі на 
родную мову і разважае: «Нічога ў гэтым свеце не бес сэн-
соўна. Навучыць Хрыста, апосталаў і вучняў ягоных гава-
рыць на іншай мове…Іначай запаведзі не дзейнічаюць. Яны 
не разумеюць, што святло ісціны пачынаецца з самага-са-
мага роднага…З народам трэба як з дзіцем, размаўляць. 
Размаўляй зараз, бо потым адзічэе, апусціцца… Час 
упусціш… Усё! Размаўляць» [7, с. 213]. Зноў гучыць біб лей-
ская прытча пра зерне «чаму добрае насенне так дрэнна 
прыжываецца на чужой зямлі? У чым прычына: у зямлі, 
у насенні, у садоўніку?» [7, с. 211]. У творы ўжываюцца 
фразеалагізмы «ад праўды не ўцячэш», «ад сябе не схаваеш-
ся», «цывілізацыя азначаецца па узроўню садаводства, а цы-
вілізаваная краіна пазнаецца па жанчынам» «дзяржаву трэ-
ба лячыць, бо яна можа аслабець і памерці», «нельга знева-
жаць жанчыну, гэта апошняя справа», «некаторыя землі не 
заслугоўваюць сваіх сыноў», «калі прывыкаеш да пры га-
жосці, то гэта ўжо не прыгажосць, яна існуе толькі ў здзіў-
лен ні» і іншыя. Дзеянне пераменна разгортваецца то ў юнац-
кія гады Скарыны, то ў гады сталасці (прыём рэтраспекцыі). 
Вобраз вады праходзіць праз твор як вобраз ачышчэння. 
Скарына увесь час п’е ваду. І кульмінацыяй твора гучаць 
словы асветніка: «У кожнага чалавека ёсць бацькі: маці 
і тата. Закон Божы і Прыродны ўказвае кожнаму любіць 
і паважаць бацькоў сваіх, як і бацькам песціць дзяцей 
сваіх… Дык чаму ж дзяржава наша, якая ёсць радзіцельніцаю 
ўсякага грамадзяніна свайго, такая жорсткая і бязлітасная 
да лепшых дзяцей сваіх? Чаму ж з такой лёгкасцю адрака-
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юцца ад іх за нязначную правіннасць і непакорлівасць? Так, 
зчарствела сэрца Літвы… А таму вельмі шмат блудных 
сыноў і дачок ліцвінскіх і з Полацка, і з Менска, з Навагруд-
ка, Магілёва, Тракая, Вільні і ўсіх гарадоў і весяў ходзіць 
і будзе хадзіць па ўсіх канцах зямлі, адлучаныя ад маці з-за 
сваёй бязкрайняй любові…» [7, с. 251–252]. 

Са слабых бакоў п’есы можна адзначыць аналогію 
з драмай «Пане Коханку» у выкарыстанні вобраза крылаў 
і падабенства ў правядзенні вопытаў Леанардам да Вінчы 
і С. Радзівілам, назіраецца залішні натуралізм у абмалёўцы 
вобраза першадрукара. 

Такім чынам, важнасць стварэння канону гістарычнай 
драмы ў нацыянальным пісьменстве абумовіла звяртанне 
пісьменнікаў як да традыцый класічнай сусветнай дра ма-
тургіі (маналітная канцэпцыя героя, рэпертуарныя харак-
тары, прыарытэт сітуацыі над характарам, знешні трады-
цыйны канфлікт, закрытая драматургічная форма – адзін-
ства часу, месца і дзеяння, непарушнасць міжжанравых ме-
жаў), так і да айчыннай класікі (індывідуалізацыя, на цыя-
налізацыя і міфалагізацыя гістарычнага шляху беларускай 
гісторыі, выкарыстанне прыему праспекцыі і рэтраспекцыі, 
«інтэртэкстуальных гістарычных сюжэтаў і тэм» [15, с. 5]), 
але ў вялікай ступені для беларускай драмы характэрна 
і наватарства.

Наватарства беларускай гістарычнай драмы параў наль-
на з класічным канонам характарызуецца:

– рэдукцыяй знешняга, аб’ектыўнага дзеяння, выцяс-
ненне яго ўнутраным, суб’ектыўным;

– заменай аб’ектыўнага канфлікту невырашальна 
субстантыўным канфліктам;

– замена закрытай драматычнай структуры адкрытай;
– адмаўленне схемы герой/антыгерой;
– увядзенне падтэкставых і надтэкставых плыняў дзеян ня;
– трансфармацыя традыцыйных жанравых канонаў;
– эклетызм жанравай прыроды.
Такім чынам, фальклор адыгрываў і адыгрывае знач-

ную ролю ў жыцці нашага народа, з’яўляецца велізарнай 
скарбніцай духоўных каштоўнасцей, аднаўляе сувязь часоў, 
замацоўвае традыцыі, выхоўвае лепшыя якасці чалавека: 
любоў да сваёй радзімы, імкненне да свабоды, павагу да 
людзей, працавітасць, сумленнасць, справядлівасць і інш., 
фарміруе пачуццё прыгожага на лепшых узорах створанага 
народам мастацтва. Вусная народная творчасць – гэта 
і школа, і кніга, і цэлы кодэкс маральна-этычных норм. 

Беларускі народ пакінуў нашчадкам багатую фаль-
клорную спадчыну, якая ў адрозненне ад спадчыны многіх 
еўрапейскіх народаў і зараз з’яўляецца жывой і ўяўляе са-
бой важную частку духоўнай культуры. 

З каштоўнай фальклорнай спадчыны сваёй Радзімы 
павінен азнаёміцца кожны культурны чалавек, асабліва 
гэта датычыцца моладзі і юнацтва, бо веданне сваіх вытокаў, 
сваіх каранёў будзе садзейнічаць фарміраванню пачуцця 
нацыянальнай годнасці, любові да свайго народа, краіны, 
дзяржавы, выхаагічнага выхавання. І значную ролю ў гэ-
тым адыгрывае гістарычная драмаванню нацыянальнай 
свядомасці, што з’яўляецца неад’емнай часткай ідэал.

Спіс выкарыстанай літаратуры
1. Авдеев А.Д. Происхождение театра. Элементы театра в пер-

вобытнообщинном строе. – М., 1959. 
2. Аўдоніна Т.В. Жыць на зямлі… // Філасофія быцця ў дра ма-

тур гіі А. Дударава і класічная трацыцыя: Зборнік матэрыялаў на-
вукова-практычнай канферэнцыі па выніках фестывалю нацыя-
нальнай драматургіі імя В.І. Дуніна-Марцынкевіча. – Бабруйск, 
2001. С. 111–117.

3. Барышаў Г.Л., Саннікаў А.К. Беларускі народны тэатр бат-
лейка. – Мн., 1962.

4. Беларускі фальклор. Хрэстаматыя. – Мн., 1996.
5. Васючэнка П. Сучасная беларуская драматургія. – Мн., 2000.
6. Гісторыя беларускага тэатра. Т. 1. – Мн., 1983.
7. Гончарова-Грабовская С.Я. Сборник современной рускоязыч-

ной драматургии Беларуси. – Мн., 2010.
8. Кавалёў С. Магічнае люстра пана Твардоўскага. Негістa рыч-

ная драма ў 2-х дзеях // Маладосць. № 7 – Мн., 2010. 
9. Караткевіч У. Быў. Ёсць. Буду!: Успаміны, інтэрв’ю, эсэ. Мн., 

2005.
10. Команава Т. Гістарычныя п’есы Аляксея Дударава і іх сцэ-

нічны лёс // Сучасная беларуская драматургія: Зборнік матэрыялаў 
навукова-творчай канферэнцыі. – Мн., – 2004. С. 109–118.

11. Лаўшук С.С. Гарызонты беларускай драматургіі. – Мн., 2010.
12. Масляніцына І.А. Млын на сямі колах. – Мн., 1998. 
13. Народны тэатр /Склад. М.А. Каладзінскі. – Мн., 1983.
14. Петрашкевіч А. Воля на крыжы: Гістарычныя п’есы. – Мн., 

2000.
15. Сальнікава К.Г. Драматургія Аляксея Дударава: класічныя 

традыцыі і наватарства: Аўтарыферат дысертацыі на атрыманне 
ву чонай ступені кандыдата філалагічных навук. –Мн., 2005.

ГІСТАРЫЧНЫ РАМАН У ЧЭШСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ

Таццяна Бельская (Мінск, Беларусь)

Гістарычны раман адыграў важную ролю ў станаўленні 
і развіцці многіх нацыянальных літаратур. Без ведання 
гісторыі, без канцэпцыі гістарычнага развіцця няма гі ста-
рызму як надзвычай важнага, аднаго з самых характэрных 
прынцыпаў сапраўднага мастацтва. Гістарычная рама ніс-
тыка не толькі і не столькі з»яўляецца вынікам гістарычнай 
свядомасці, якая натуральным і непазбежным чынам ува-
ходзіць у нацыянальную самасвядомасць, яна – важны сро-
дак выхавання гэтай самасвядомасці, вялікая ідэйна-эма-
цыя нальная, духоўная і душэўная сіла, якая дазавляе асэнса-
ваць значэнне мінулых падзей як вялікае духоўнае багацце.

Гістарычны раман займае важнае месца ў чэшскай лі-
та ратуры ХІХ–ХХ стагоддзяў. Да гэтага жанру звярталіся 
буйнейшыя майстры мастацкага слова. Дастаткова прыга-
даць творчасць А. Ірасэка, у раманах якога дасягаецца адчу-
ванне вялікай гістарычнай праўдзівасці і дзе мінулае аналі-
зуецца з мэтай абудзіць нацыянальную самасвядомасць 
народа. Разважаючы пра гістарызм як агульную, характэрную 
рысу чэшскага рамана ў цэлым, неабходна ўзгадаць і інды-
відуальныя асаблівасці творчага почырку тых аўтараў, якія 
вызначаюцца розным падыходам да адлюстравання гіста-
рыч нага матэрыялу: гэта творы Лінда, Кліцпера, Тыла, 
Маха, Яна з Гвезды і іншых. Гістарычная проза гэтых аўта-
раў вызначаецца непарыўнасцю духоўна-гістарычных су-
вязей сучаснасці і мінулага – таго мінулага, якое заўсёды 

дае ўрок справядлівасці і высакародства. Праўда, у чэшскай 
літаратуры ХІХ стагоддзя выявіўся і пэўны прынцып абме-
жаванага паказу мінулага чэшскага наврода, калі гэтае 
міну лае выдаецца за адпаведны эталон, а значыць ідэа лі-
зуецца. Ідэалізуючы мінулае свайго краю, пісьменнікі часта 
супярэчылі існаваўшай гістарычнай даставернасці, пару-
шалі прынцып праўдзівасці, хоць творы і былі насычаны 
праўдзівымі сацыяльна-побытавымі рэаліямі.

У 70-я гады ХХ стагоддзя інтарэс чэшскіх пісьменнікаў 
да гістарычнага рамана значна абвастраецца. Зварот да мі-
ну лага становіцца своеасаблівай формай, якая завастрае 
сэнс праблем сучаснасці шляхам паказу дыялектычнай 
узаемасувязі і пераемнасці розных эпох і пакаленняў. Дзя-
куючы гэтым якасцям, гістарычны раман у чэшскай літара-
туры 70-х гадоў ХХ сагоддзя адыграў істотную ролю ў пра-
цэсе кансалідацыі ўсіх літаратурных сіл краіны пасля кры-
зіса 1968–1969 гадоў. 

Папулярнасць гістарычнай раманістыкі тлумачылася 
тымі магчымасцямі, якія адкрывала перад пісьменнікамі 
гісторыя: магчымасць прасачыць тэндэнцыі развіцця гра-
мадства, узнавіць шырокую панарамную карціну жыцця 
народа, паставіць і вырашыць пытанне аб ролі асобы ў гі-
сторыі, зрабіць адпаведныя вывады з вопыту мінулага дзе-
ля сучаснасці і інш. Менавіта ў 70-я гады жанр гістарычнага 
рамана прыцягвае ўвагу такіх вядомых пісьменнікаў, як 
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Й. Томан, М. Кратахвіл, В. Капліцкі, В. Неф, Б. Ржыга, 
Н. Фрыд, А. Плудэк і інш. Творам гэтых аўтараў уласцівы 
мастацкі пошук, дальнейшая распрацоўка традыцый кла-
січ нага гістарычнага рамана, наватарства формы і зместу. 
Асаблівасцю чэшскага гістарычнага рамана гэтага перыяду 
з»яўляецца і багацце жанравых мадыфікацый, сумяшчэнне 
шматлікіх тэндэнцый, што было характэрна для многіх на-
цыянальных літаратур гэтага перыяду (рускай, беларускай, 
украінскай, польскай, балгарскай і інш.).

Гістарычны раман у 70-я гады ХХ стагоддзя становіцца 
адным з галоўных жанраў у чэшскай літаратуры. Адначасо-
ва ён становіцца і своеасаблівай школай рэалізма, і гэта тлу-
мачыцца тым фактам, што зварот да гісторыі дазваляў глы-
бей разабрацца у рашэнні складаных праблем сучаснасці. 
З»яўленне гістарычных раманаў «Сакрат» Й. і М. Томано-
вых, «Каралеўны ног не маюць», «Пярсцёнак Борджыа», 
«Цудоўная чараўніца» В. Нефа, «Застаўся толькі меч», «У ча-
канні караля», «Стань на калені» Б. Ржыгі, «Імператрыца» 
Н. Фрыда, «Дарадца магараджаў» А. Плудэка, «Еўропа ў ако-
пах» М. Кратахвіла, «Вялікі спектакль» В. Капліцкага, 
«Трайны крыж» В. Пісаржа, «Успаміны чэшскага караля 
Іржы з Падэбрад» У. Эрбена садзейнічала пазбаўленню 
чэшскай літаратуры ад ідэйнай нявызначанасці, дасягнен-
ню значнай рэалістычна-аналітычнай глыбіні і жыццёвых ме-
жаў вобразатворчасці. «Творы Б. Ржыгі, В. Нефа, М. Крата-
хвіла, – адзначае даследчык іх творчасці С. Шерлаімава, – 
выразна і захапляльна раскрывалі важнейшыя старонкі 
айчыннай гісторыі, садзейнічалі аднаўленню аўтарытэта 
рэалістычнага рамана сярод масавага чытача» [1].

Мастацкая разнастайнасць чэшскага гістарычнага ра-
мана 70-х гадоў ХХ стагоддзя стала прычынай узнікнення 
ў літаратурна-крытычных колах дыскусій пра шляхі далей-
шага развіцця рамана на гістарычную тэму, пра пераем-
насць традыцый у чэшскай літаратуры, пра перспектывы 
развіцця класічнага гістарычнага рамана і інш. Некаторыя 
даследчыкі (Й. Грабак і Й. Галек) бачылі ў так званым «тра-
дыцыйным» накірунку развіцця чэшскага гістарычнага ра-
мана дзве вызначальныя тэндэнцыі: наследванне традыцы-
ям ўласна «чэшскай мадэлі» гістарычнага рамана (напры-
клад, раманы В. Капліцкага) і блізкасць да авантурна-пры-
годніцкай формы рамана на гістарычную тэму (напрыклад, 
творы В. Нефа і Б. Ржыгі).

Асобны напрамак у развіцці сучаснай чэшскай гіста-
рычнай прозы ўяўляе сабой творчасць М. Кратахвіла. Ха-
рактэрнай асаблівасцю яго гістарычнай прозы з»яўляецца 
шырокае выкарыстанне дакументальных матэрыялаў. Пісь-
меннік выкарыстоўвае прыём паяднання ў адно цэлае вы-
думаных фактаў і гістарычных дакументаў, праўды і вы-
мыслу. Час дзеяння ў раманах М. Кратахвіла «Еўропа тан-
цуе вальс» і «Еўропа ў акопах» – 1905–1914 гады і 1916 год. 
Тут можна гаварыць і пра новую для чэшскага гістарычнага 
рамана асаблівасць – давядзенне дзеі амаль да сучаснасці, 
да таго часу, пра які, магчыма, памятаюць асобныя прад-
стаўнікі таго пакалення.

Актуалізацыя гістарычнага матэрыялу дасягаецца пісь-
меннікамі пры дапамозе розных мастацкіх сродкаў. Так, на-
прыклад, у рамане В. Капліцкага «Вялікі спектакль» мы не 
знойдзем непасрэдных публіцыстычных зваротаў да герояў 
твора або да сучаснікаў. Раскрыццё праблематыкі рамана 
дасягаецца за кошт супастаўлення сацыяльна-значных ідэй 
мінулага і дня сённяшняга. В. Капліцкі закранае ў сваім 
творы такія важныя праблемы, як грамадзянская адказ-
насць і вернасць айчыне, адданасць высокім духоўным ідэа-
лам, свайму абавязку і інш.

У падэбрадскай трылогіі Б. Ржыгі актуальнай з’яў ля-
ецца не толькі жанравая форма твора, але і яго значная 
ідэйная праблематыка. Так, у рамане «Стань на калені» ў цэн-
тры ўвагі – адвечныя праблемы сумлення, абавязку, вернасці, 

бескампраміснай адданасці высокамаральным ідэалам жыц-
ця. Прынцыповасць, вернасць сумленню, чалавечаму аба-
вязку становяцца самой ідэяй твора. У другой частцы твора 
– рамане «У чаканні караля» – ставіцца пытанне пра 
аб»ектыўную ацэнку ролі выключнай асобы ў гі сто рыі, суад-
несенне яе інтарэсаў з інтарэсамі народа. У рамане «Застаўся 
толькі меч» цэнтральнай становіцца праблема вайны і міру. 
У трылогіі Б. Ржыгі шмат публі цыс тычных адступленняў, 
роздумаў герояў і самога аўтара пра актуальныя падзеі 
сацыяльна-палітычнага жыцця грамадства. Аўтар не толькі 
ўзнаўляе характар важных гіста рычных пераломных 
момантаў у лёсе народа, не толькі апі раецца на факты, але 
шырока карыстаецца і мастацкім вымыслам.

В. Неф у сваіх раманах «Каралеўны ног не маюць», 
«Пярсцёнак Борджыа» і «Цудоўная чараўніца» таксама сме-
ла карыстаецца разнастайнымі прыёмамі мадэрнізацыі гі-
старычнага матэрыялу і пры гэтым застаецца гістарычна 
праўдзівым, бо ў цэнтр ўвагі змяшчае не саму гістарычную 
падзею, а гістарычную асобу і яе патэнцыйныя магчымасці.

Яго творы на гістарычную тэму паказваюць асобу вы-
сокіх духоўных парыванняў, здольную вытрымаць самае 
цяжкае ўнутранае выпрабаванне. Уласна кажучы, такі па-
дыход прынёс вялікі поспех творам пісьменніка, бо гі ста-
рычныя раманы папярэдняга часу амаль не паказвалі чала-
века ў напружаным духоўным змаганні. Галоўны герой 
трылогіі В. Нефа Пётр Кукань надзелены мысленнем сучас-
нага чалавека і змагаецца за захаванне міру паміж еўра пей-
скімі дзяржавамі ўсімі магчымымі сродкамі. Само фар мі-
раванне зместу духоўнасці гэтага чалавека мае сваёй пера-
думовай адчуванне глыбіннай нацыянальна-гістарычнай 
традыцыі, а моц унутраных перакананняў правяраецца са-
мымі цяжкімі, смяртэльнымі выпрабаваннямі. Нефаў апа-
вя дальнік хутчэй чалавек сучаснасці, чым мінулага, ён сме-
ла параўноўвае мінулую эпоху з днём сённяшнім, у яго га-
ворцы сучасная лексіка чаргуецца з архаізмамі. Пры гэтым 
пісьменнік не выходзіць за рамкі гістарычнай даста вер-
насці, гістарычная і мастацкая праўда арганічна дапаўняюць 
адна другую. «Жыццёвая праўда становіцца мастацкай 
толькі тады, – адзначаў М.Б. Храпчанка, – калі адлюстра-
ванне людзей і падзей, чалавечых характараў і іх узаема-
адносін у літаратурным творы набывае сэнс і значэнне твор-
чых адносін» [2]. В. Неф выкарыстоўвае ў сваёй творчасці 
менавіта такі прынцып, а яго творы з’яўляюцца гіста-
рычнымі, бо адпавядаюць аднаму з асноўных патрабаванняў 
паэтыкі гэтага жанра – паказваць чалавека на пераломе 
жыцця, у момант найвышэйшага духоўнага азарэння, у мо-
мант выяўлення непахіснай унутранай сілы.

У чэшскай літаратуры гэтага перыяду ёсць творы, якія 
пабудаваны на абсалютна даставерным фактычным матэ-
рыяле. У дылогіі М. Кратахвіла дакумент набывае сама-
стойнае эстэтычнае значэнне, дапамагае аўтару ў пабудове 
вобразнай сістэмы твораў, у стварэнні мясцовага і часавага 
каларытаў, у перадачы самога духу адлюстраванай эпохі.

Гістарычная тэма займае ўсё большае месца ў сучаснай 
чэшскай літаратуры. Пісьменнікі настойліва шукаюць 
і выбіраюць для мастацкага адлюстравання такія падзеі, 
якія былі вузлавымі, паваротнымі ў мінулым жыцці народа, 
а характэрнымі асаблівасцямі чэшскага гістарычнага рама-
на сталі шырокая праблематыка, багацце мастацкіх прыё-
маў і шматграннасць індывідуальных аўтарскіх стылей. 
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Алесь Бельскі (Мінск, Беларусь)

Свет чалавечы здаўна быў недасканалы, таму людзі 
заўсёды шукалі праўду, ісціну, справядлівасць. Зразумела, 
што ў грахоўным жыцці, дзе шмат нядолі, ліха, бяды, змроч-
нага і агіднага, праўда не можа быць адкрытай, даступнай, 
поўнай, успрымацца як штосьці абсалютнае і адназначнае. 
Але ва ўсё часы людзі пакутавалі праз крыўды, прыніжэнне, 
несправядлівасць, яны марылі і жадалі шчасця, міру, згоды, 
суладдзя. Гэта знайшло адлюстраванне ў Бібліі, адной з са-
мых старажытных кніг, а таксама ў фальклоры розных 
народаў, у тым ліку беларускім.

Біблейскія апосталы і прарокі прапаведавалі праўду як 
вышэйшую духоўную і маральную каштоўнасць, пазначалі 
перад чалавецтвам шлях добрапрыстойнага жыцця, заклі-
калі да ўнутранага самаўдасканалення, спавядання дабрыні, 
любові, міласэрнасці і іншых сапраўдных, а не падманных 
каштоўнасцяў. У «Кнізе прытчаў Саламонавых» праўда за-
цвярджаецца як высокі ідэал, яна выступае як вечная, не-
пераходная катэгорыя: «Праўда беззаганнага прастуе даро-
гу яму…»; «Праўда пабожных ратуе іх…»; «На дарозе праў-
ды – жыццё, і на сцежцы яе няма смерці» (Прытчы 11:5, 6, 
28). Саламон раіць і вучыць распазнаваць падман, фальш, 
махлярства, адрозніваць праўду і хлусню. У «Кнізе прыт-
чаў…» ухваляецца праўда як сумленны выбар, як праведны 
шлях сапраўднага хрысціяніна: «Хто кажа тое, што ведае, 
той кажа праўду: а ў сведкі ілжывага – ашуканства»; «Мі ла-
сэрнасцю і праўдаю ачышчаецца грэх…»; «Лепш нямногае 
з праўдаю, чым вялікія прыбыткі з крыўдаю» (Прытчы 
12:17; 16:6, 8). Рух, набліжэнне да праўды пазначаецца ў Біб-
ліі як адзіна магчымы і выратавальны кірунак быцця: «Не 
даюць карысці скарбы няправедныя, а праўда ратуе ад 
смер ці» (Прытчы 10:2). Узвышаецца і чалавек, які трымаец-
ца праўды, не здраджвае ёй, пры гэтым асуджаюцца тыя, 
хто адступае ад яе, выдае хлусню за ісціну, лжэсведчыць, 
слугуе злу і сілам цемры: «Агіда Госпаду – шлях бязбожнага, 
а таго, хто ідзе шляхам праўды, Ён любіць»; «Хто трымаец-
ца праўды і ласкі, знойдзе жыццё, праўду і славу» (Прытчы 
15:9; 21:21). Згода Бібліі, праўда – гэта сам Бог: «Я ёсць шлях, 
і праўда, і жыццё…» (Іаана 14:6). Значыць, ёсць праўда Бо-
ская, і ёсць праўда жыццёвая, але апошняя немагчыма без 
арыентацыі на вышэйшы хрысціянскі ідэал – «Сонца Праў-
ды». Гэта выдатна ўсведамляла ўся гуманістычная літа ра-
тура, якая заклікала чалавека і грамадства жыць па-боску, 
сумленна, па праўдзе і справядлівасці.

У нашым народзе спрадвеку жыла прага праўды і спра-
вядлівасці, асуджаліся хлусня, хітрасць, ашуканства. У каз-
цы «Праўда і Крыўда» ўвасобіліся глыбокае разуменне рэ-
чаіснасці, міжчалавечых стасункаў, сэнсу жыцця. У казач-
ным творы падымаецца маральная праблема суадносін 
і раз межавання двух сацыяльна-філасофскіх катэгорый, 
антаганістычных супрацьлегласцей. Праўда і Крыўда вя-
дуць спрэчку, трымаюцца сваіх перакананняў, пярэчаць 
адна адной: «А Праўда кажа: – Не праўдай лепш жыць!» [10, 
с. 326]. Народная думка заўсёды была дакладнай у вызна-
чэнні праўды і хлусні, праўды і ашуканства, выкрывала 
несправядлівы ўклад жыцця, крывадушнасць, сутнасць са-
цыяльна-грамадскіх адносін, пры якіх пануе свавольства 
адных і неабароненасць іншых, бярэ верх грубая сіла, уціск, 
парушаюцца законы чалавечнасці, пануюць беззаконне 
і бяс праўе: «На базары долі не купіш, а ў судзе праўды не 
знойдзеш»; «Чыя сіла, таго і праўда [11, с. 76, 77]. У народ-
най філасофіі праўда стаіць вышэй за ўсё, яна праслаўляецца, 
узвышаецца як найвялікшая каштоўнасць, ёй надаецца вы-
ключная моц і сіла: «Праўда спраўдзіць»; «Праўда як алей, 
выйдзе наверх»; «Праўду не закапаеш»; «Праўда даражэйша 
за грошы» [16, с. 176]. У зборніку І. Шкрабы і Р. Шкрабы 
«Кры нічнае слова» народнае выслоўе «праўда грубая, ды 
лю дзям любая» праілюстравана і пракаментавана выказ-
ваннем пісьменніка Б. Сачанкі: «Заўсёды былі і, трэба спа-
дзявацца, будуць тыя, хто праўду, толькі праўду гаварыў 
і гаворыць, хто праўду, толькі праўду цаніў і цэніць вышэй 
за ўсё. «Праўда грубая, ды людзям любая», – кажа народная 

мудрасць. У літаратуры, у памяці народа астаюцца толькі 
тыя творы, у якіх ёсць вялікая, можна сказаць, святая праў-
да» [17, с. 192].

Сапраўды, у беларускай літаратуры заўсёды знахо дзі-
ліся тыя, хто меў мужнасць гаварыць і адстойваць праўду, 
імкнуўся знайсці выйсце з цяжкага становішча ці быў упэў-
нены ў сваёй праваце, не пагаджаўся з хлуснёй, кідаў выклік 
часу, заклікаў пазбавіцца пачуцця рабскай пакоры і страху. 
Адзін з такіх па-грамадзянску мужных людзей і праў далюбаў 
быў пісьменнік Алесь Адамовіч (1926[27]–1994). Ён шукаў 
праўду пра вайну, чалавека, сваю эпоху, літаратуру і пра-
блемы часу, жыцця, грамадства. Ён увесь час імкнуўся да 
ісціны, праўды, намагаўся глыбока зразумець і асэнсаваць 
сэнс рэчаў. Пачуццё праўды было ў ім, можна сказаць, пры-
роднае, існавала на генетычным узроўні. Адданасць А. Ада-
мо віча «чорнаму хлебу праўды» (В. Быкаў) тлумачыцца яго 
лёсам удзельніка Вялікай Айчыннай вайны, што гартавала 
характар, рабіла па-сапраўднаму смелым і мужным, тлума-
чыцца і тым, што ён складваўся як асоба у час так званай 
«хрушчоўскай адлігі» з яе асуджэннем сталінізму, пераасэн-
саваннем савецкай гісторыі, узвышэннем ідэалаў праўды 
і гуманізму.

За А. Адамовічам у беларускай літаратуры стаіць вялі-
кая традыцыя праўдашукальніцтва ад часоў К. Каліноўскага, 
Ф. Багушэвіча, Я. Купалы, Я. Коласа, М. Гарэцкага і інш. Зга-
дайма К. Каліноўскага, які паўстаў на абарону «мужыцкай 
праўды», з палымянасцю слова пісаў і выказваў «праўду 
спра вядліву» [12, с. 27], заклікаў да змагання за народную 
праўду і свабоду, пакінуў запавет нашчадкам: «А калі слова 
пяройдзе у дзела, // Тады за праўду станавіся смела, // Бо 
адно з праўдай у грамадзе згодна // Дажджэш, Народзе, 
старасці свабодна» [12, с. 45]. Як адвакат Ф. Багушэвіч ба ра-
ніў праўду простых людзей у судзе, ён бачыў неспра вяд лі-
васць судовай сістэмы, царскай улады. Пра гэта ён гаварыў 
і ў сваіх паэтычных творах, са скрухай канстатаваў драму 
быцця чалавечага і нацыянальнага ў цэлым: «простая 
праўда згінула ў свеце» [9, с. 27]. Праз сацыяльную нядолю 
беларус пакутаваў, не мог ні дамагчыся, ні прычакаць 
праўды і справядлівасці. Ф. Багушэвіч у сваіх думках і раз-
важаннях скіроўваўся да пошуку вышэйшай праўды – Бо-
жай – для народа і ўсёй зямлі Беларусі. Ён просіць Усявыш-
няга аб спрыянні, спагадзе, паратунку: «Пасылаў Ты Сына, 
Яго не пазналі, // Мучылі за праўду, сілай паканалі; // Пашлі 
ж цяпер Духа, да пашлі без цела, // Каб уся зямелька адну 
праўду мела» [9, с. 45]. Я. Купала выказаў цэламу свету праў-
ду пра беларускі народ, яго лёс, духоўную сілу і годнасць. 
Ён як паэт-рамантык узвышаў ідэалы новага, можна ска-
заць, «залатога» часу, светлай будучыні, марыў пра іншае 
жыццё і іншую рэальнасць, «Дзе б і праўда жыла, дзе б і доля 
цвіла, // Не стагналі б дзе людзі над горам-бядой…» [14, 
с. 187]. Я. Колас у паэме «Новая зямля» сцвярджаў: «А праў-
да мне ўсяго дарожай…» і прызнаваўся, што «бацька праў-
дзе вучыў змаля», задумваўся пра прычыны, вытокі «праў-
ды горкай» [13, с. 41]. У творчасці Коласа прыкметна дамі-
ну юць матывы пошуку праўды, напрыклад, у ягоных апавя-
даннях-прытчах «Чыя праўда?», «Што яны страцілі» і ін шых 
творах, аб’яднаных назвай «Казкі жыцця». Такім чынам, у 
класічнай літаратуры праўда выступае галоўнай і няз меннай 
сацыяльна-маральнай і філасофскай катэгорыяй.

Усе гэтыя традыцыйныя рысы светаразумення пры-
сутнічаюць і ў творчасці А. Адамовіча. У 1950–1960-я гг. кры-
тыка стала для яго па-грамадску значнай справай, ён пачаў 
актыўна адстойваць прынцыпы праўдзівага рэалістычнага 
мастацтва, змагацца з вульгарнымі падыходамі і поглядамі, 
скіроўваў літаратуру да праўды і мастацкай глыбіні. 
А. Адамовіч пераканальна паказаў, што значныя мастацкія 
адкрыцці і здзяйсненні адбываліся ў літаратуры на шляху 
збліжэння з народным жыццём, глыбокага асэнсавання 
вялікіх ідэй і праблем. Пасляваенная літаратура, якая апы-
нулася ў палоне «тэорыі бесканфліктнасці», падфарбоўвала 
рэчаіснасць, стварала хлуслівую ілюзію тагачаснага жыцця, 
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пры гэтым лакіроўка і фальш часта выдаваліся пісь мен-
нікамі за праўду і рэальнасць. А. Адамовічу як празаіку так-
сама трэба было пераадолець стэрэатыпы, няўпэўненасць, 
выйсці за рамкі творчай несвабоды і несамастойнасці. Пра-
цуючы над раманамі «Вайна пад стрэхамі» і «Сыны ідуць у 
бой», ён выкіроўваўся на шлях рэалістычнага, гэта значыць, 
праўдзівага, амаль дакументальнага, адлюстравання вай-
ны. Вопыт даследчыка літаратурнай класікі яму падказваў: 
трэба ісці ад народнага жыцця, паказваць праўду рэча іс-
насці, пісаць так, «як яно было». Дылогія грунтуецца на 
аўта біяграфічным матэрыяле, лёсе сям’і Адамовічаў у ваен-
ны час, героі маюць сваіх рэальных прататыпаў: Ганна Мі-
хай лаўна Корзун – маці пісьменніка, яе сын юны Толя Кор-
зун – правобраз самога аўтара. У аснове раманаў – убача-
нае, зведанае, перажытае самім пісьменнікам у гады аку па-
цыі і так званай партызанскай вайны.

А. Адамовіча не мог задаволіць узровень літаратуры як 
люстэрка жыцця. Гэтага, лічыў ён, мала, недастаткова. 
Яшчэ казачнік, каб завабіць аповедам, усклікаў: «Слухайце 
бо! Скажу вам не казку, а шчырую праўду» [10, с. 401]. Рас-
казаць праўдзівую гісторыю – гэта яшчэ не ўсё. А. Адамовіч 
як глыбокі аналітык цудоўна разумеў і ўсведамляў стан рэ-
чаў у літаратуры. Ён заклікаў пісьменнікаў да творчага спа-
сці жэння ўрокаў вялікай літаратурнай класікі: «Аднак, пра-
гнучы жывой рэальнасці ў літаратуры, мы занадта схільныя 
былі (ды і цяпер яшчэ схільныя) не ўлічваць адну рэч: само 
жыццё – гэта яшчэ не ўсё мастацтва; толькі абграненае 
вялікай думкай, дакладным словам, вялікім пачуццём ма-
стака, яно становіцца вялікім мастацтвам» [4, с. 31]. Ці не 
ідучы следам за К. Станіслаўскім з яго тэорыяй звышзадачы 
ў тэатральнай практыцы, А. Адамовіч актуалізаваў ідэю 
звышлітаратуры. Відаць, у эпоху глабальных канфліктаў, 
гла бальных пагроз чалавецтву і асобнаму народу ці нацыі 
нельга мысліць у мікраскапічных маштабах, жыць дроб-
ным і мізэрным. Вузкае, лакальнае, абмежаванае мысленне 
не можа прывесці да чагосьці вялікага, значнага, грандыёз-
нага. Маштабная задума, вялікая мэта, метасэнс – з гэтага 
па чы наецца вялікі пісьменнік, што А. Адамовіч перака-
нальна паказаў на прыкладзе творчасці Л. Талстога, Ф. Да-
стаеўскага, К. Чорнага, К. Чорнага, М. Гарэцкага. В. Быкава 
і інш. «Звышлітаратура – гэта ўсяго толькі звышнапружан-
не таленту (калі ён ёсць), звышнапружанне сумлення (калі 
ёсць), звышадказнасць твая асабістая за лёс роду чалавеча-
га, чалавецтва» [5, с. 37].

Ён і сам як празаік, публіцыст, філосаф пастаянна імк-
нуўся да адкрыцця і спасціжэння «просветляющей правды» 
(Л. Талстой). Аналізуючы талстоўскія ўрокі, ён пісаў: «Ня-
даўна яшчэ класіка «прачытвалася» і засвойвалася нашай 
літаратурай пераважна ў зыходнай сваёй якасці: праўда, 
толькі праўда і нічога, акрамя праўды!… <…> Праў дзі-
васць, поўная шчырасць, пра якую Л. Талстой гаворыць як 
пра галоўную ўмову мастацтва, – гэта надзвычай важна. Без 
гэтага проста няма рэалістычнага мастацтва. Але калі гэта 
ёсць, адразу паўстае пытанне пра большае: пра тое, чым 
і вылучаецца класіка, якая ўмее жыць адначасова і сучас-
насцю, і вечнасцю, і сваім і ўсёчалавечым. Сёння ясней 
паўстае пытанне іменна пра гэта: пра большую філасофскую 
змястоўнасць літаратуры, а значыць, пра большую ўвагу 
і да яе формы. Бытавой і нават дакументальнай праўды ўжо 
яўна недастаткова» [4, с. 31, 32]. А. Адамовіч задумваецца 
пра сутнасць і прызначэнне літаратуры ў новым часе, су-
часным глабальным свеце, з улікам папярэдняга вопыту 
акрэслівае місію пісьменніка-творцы. Літаратура-тварэнне 
і сэнс мастацкай творчасці яму бачыцца ў наступным: «з ад-
наго боку – бязлітасная шчырасць, бязлітасная праўда 
жыцця і псіхалогіі, а з другога (правільней, побач з гэ-
тым) – збіранне, накапленне «чалавечага ў чалавеку», ба-
рацьба з дэгуманізацыяй жыцця і мастацтва, – вось што 
стала «талстоўскай нормай», вышэйшай нормай сусвет-
нага мастацтва. Крытэрыем эстэтычным» [4, с. 56].

Кажучы словамі самога А. Адамовіча, ён жыў «велі зар-
ным напружаннем думкі» [4, с. 32]. І як даследчык літа ра-
туры, і як пісьменнік ставіў перад сабой вялікія, грандыёз-
ныя задачы, яго натхняла творчая звышзадача, вяла ў літа-
ратурнай працы маштабная думка-ідэя, яго займаў пошук 
праўды як звышсэнсу. «Хатынская аповесць» і «Карнікі» – 

дакументальна-мастацкае даследаванне звярынай прыро-
ды фашызму, суровая, жорсткая і балючая праўда пра вай-
ну, маральнае падзенне чалавека ў абставінах цемрашаль-
ства, зла і нянавісці. Да гэтых твораў прымыкаюць і кнігі 
«Я з вогненнай вёскі…» (разам з Я. Брылём, У. Калеснікам), 
«Блакадная кніга» (разам з Д. Граніным). Карыстаючыся 
трактоўкай самога пісьменніка, жанр гэтых дакументальна-
мастацкіх кніг можна вызначыць як «рэпартаж з месца 
гістарычнай падзеі» [7, с. 50]. Гэтыя праўдзівыя кнігі-да ку-
менты ствараліся з думкай пра тое, каб распавесці чала-
вецтву пра вялікую, нечуваную трагедыю беларусаў і са вец-
кіх людзей у гады сусветнай вайны. Для А. Адамовіча іс на-
вала патрэба стварыць трагічны эпас нацыі, хронікі ваен-
ных злачынстваў супраць чалавечнасці, данесці праўду пра 
жудасныя факты і крывавыя падзеі да свядомасці, душы 
і сэрца мільёнаў людзей. Гэтую маштабную задачу спраў-
джваў і мастацкі фільм з біблейскай назвай «Ідзі і глядзі» 
(рэжысёр Э. Клімаў, 1985) паводле «Хатынскай аповесці» 
А. Адамовіча. Новае асэнсаванне вайны А. Адамовічам 
выявілася ў творах пачатку 1990-х гг. «Vіхі», «Нямко». Ён 
пакутліва шукаў выйсце з перажытай ваеннай трагедыі, 
стану варожасці, у якіх апынуліся краіны і народы. Яшчэ 
ў ды логіі «Партызаны» юны Толя Корзун прызнаваўся: «А мне 
хочацца, каб хутчэй скончылася і вайна гэта, і помста» [6, 
с. 600]. На змену чалавеку вайны, чалавеку канфлікту, лічыў 
ён, павінен прыйсці чалавек міласэрны, чалавек гуманны. 
А для гэтага трэба раз і назаўсёды ўсвядоміць: «Адвая ва-
ліся!» (такую сэнсава значную думку ўтрымлівае назва яго 
зборніка артыкулаў і выступленняў, 1990). У сваёй апошняй 
ваеннай аповесці «Нямко» пісьменнік апавядае пра каханне 
маладзенькага нямецкага салдата Франца і беларускай 
дзяўчыны Франі (гэты сюжэт знайшоў увасабленне ў бе ла-
руска-нямецка-расійскай кінастужцы «Франц + Паліна» і спек-
таклі на сцэне нашага славутага тэатра імя Я. Купалы «Не 
мой»). Яны – Адам і Ева ў жорсткім перакуленым свеце, які 
антыпод раю, Рамэа і Джульета часу вайны, варажнечы, 
нянавісці. Яны здолелі ў нечалавечых умовах захаваць па-
чуццё кахання і гэтым пачуццём, можна сказаць, перамаглі 
вайну. Героі твора змаглі «выканаць на зямлі сваю Чалаве-
чую місію – быць братам, сястрой, быць каханнем, быць 
чалавекам для іншага чалавека» [8, с. 192]. А. Адамовіч да-
во дзіць, што ў канчатковым выніку на зямлі перамагае ка-
ханне і любоў. Адказваючы нямецкім чытачам аповесці 
«Карнікі», ён пісаў: «Так, нянавісць была вялікая. І зразуме-
ла чаму і ад чаго. Але што было мацней, якое пачуццё, і чым 
мы былі моцныя перш за ўсё?.. Значыць, любоў. Сіла куды 
больш моцная» [3, с. 241, 242]. Пазбавіцца псіхалогіі людзей 
вайны, пошуку ворага можна праз дараванне, прымірэнне. 
Праўда заключана ў любові да чалавека, а не ў нянавісці да 
яго, таму любоў, як і сама праўда, павінна быць міласэрнай, 
даравальнай.

З вуснаў біблейскіх прарокаў мы даведваемся пра цяр-
ністыя пошукі праўды. Нялёгка, з вялікімі душэўнымі вы-
сілкамі А. Адамовіч змагаўся за праўду пра Чарнобыль – 
жахлівую ядзерную катастрофу, якая напаткала беларусаў 
26 красавіка 1986 г. Ён даўно ўсведамляў рэальную пагрозу 
тэрмаядзернага веку, прадчуваў, што на планеце Зямля 
можа «выбухнуць» – так, як здарылася ў Хірасіме і Нагасакі. 
Выбухнуў Чарнобыль, і беларусы апынуліся на мяжы паміж 
жыццём і смерцю. З вялікай усхваляванасцю і трывогай 
А. Адамовіч адрэагаваў на чарнобыльскую бяду, з абво-
странасцю і пачуццём грамадзянскай адказнасці ён пачаў 
шукаць праўду пра тое, што адбылося. Вопыт Хірасімы яму 
падказваў: «мірны» атам прынёс на беларускую зямлю са-
праў дны апакаліпсіс. А. Адамовіч узброіўся фактамі і мер-
ка ваннямі кампетэнтных вучоных і літаральна рынуўся ў 
бой, каб прыцягнуць увагу грамадскасці, сусветнай суполь-
насці да катастрофы, а «перш за ўсё праламаць сцяну маў-
чання вакол самай вялікай трагедыі – трагедыі Чарнобыля» 
[1, с. 4]. Пісьменнік накіраваў ліст кіраўніку СССР М. С. Гар-
бачову, у якім паведамляў пра рэальную небяспеку ра дыя-
цыі для людзей, прасіў, каб улада пачала неадкладна, хутка 
дзейнічаць, дапамагаць ратаваць беларусаў. «Даруйце, але 
Беларусь сапраўды на краі прорвы!» [1, с. 9], – устурбавана 
пісаў А. Адамовіч. Публіцыстыка пісьменніка на чарно-
быльскую тэму была вострай і своечасовай. Ва ўмовах за-
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моўчвання праўды, хлусні на розных узроўнях пацярпелі 
людзі, іх здароўе, пачалі цяжка хварэць дзеці. Як сцвярджа-
ецца ў Бібліі, «праўда ратуе ад смерці» (Прытчы 10:2). 
Праўда А. Адамовіча пра Чарнобыль была «выбуховай», 
яна мяняла погляды на рэчаіснасць, на адносіны да самой 
трагедыі. Гэтая праўда была нязручнай, непажаданай, тага-
часныя чыноўнікі, калі даведаліся пра намер пісьменніка 
ехаць у Маскву да М. С. Гарбачова па чарнобыльскай пра-
блеме, абураліся: «Куды ён лезе – гэта ж высокая палітыка!..» 
[1, с. 3]. Але ён усведамляў, што павінен данесці да ўладаў і 
чалавецтва горкую, трагічную праўду пра Чарнобыль і яго 
магчымыя наступствы. Стаць на бок хлусні, падману, бяз-
дзейнасці для пісьменніка азначала здрадзіць свайму наро-
ду, высокай ідэі гуманізму. А. Адамовіч пісаў свае пу блі-
цыстычныя артыкулы з вялікай душэўнай самааддачай, 
з улікам навуковых фактаў і канкрэтыкі, доказна, аргумен-
тавана, пераканальна. Пісьменніку давялося, кажучы сло-
вамі П. Панчанкі з вядомага верша, «біцца за праўду», «з буй-
най хлуснёй ваяваць» [15, с. 489]. Яго артыкулы пра Чарно-
быль – стрэлы «правды, прямо в душу бьющей» (А. Твар-
доўскі), мужны голас сумлення ў абарону жыцця. Пу-
бліцыстыка ўспрымаецца як грамадзянскі ўчынак пісь мен-
ніка дзеля выратавання свайго народа, роднай Беларусі ад 
радыяцыйнай навалы і пошасці.

Такім чынам, А. Адамовіч лічыў, што праўда жыцця 
ў літаратуры павінна выводзіць думку пісьменніка на 
ідэйна-філасофскія, маральныя, эстэтычныя вяршыні. Ён 
уключаў пісьменніцкае слова ў кантэкст вялікага свету, ча-
лавецтва. Уяўляючы дыялог з агромністай аўдыторыяй чы-
тачоў або слухачоў, ён усклікаў: «Якія ж павінны быць сло-
вы, якая літаратура! Якая сумленнасць і праўда!» [2, с. 414]. 
А. Адамовіч спавядаў маральную праўду як самую вялікую 
каштоўнасць. А гэта давала яму перавагу ў спрэчцы з часам, 
ідэалагічнымі догмамі, афіцыйнай хлуснёй, з тымі, хто па-
гарджаў прынцыпамі маралі і чалавечнасці. Яго творы ня-
суць у сабе надзвычай важны агульназначны сэнс, глыбо-
кую маральна-філасофскую змястоўнасць.
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ФАЛЬКЛОРНЫЯ ВОБРАЗЫ І МАТЫВЫ Ў ПАЭЗІІ УЛАДЗІМІРА КАРАТКЕВІЧА

Анатоль Верабей (Мінск, Беларусь)

Для Уладзіміра Караткевіча фальклор быў арганічнай 
часткай духоўнай культуры народа, яго светаўспрымання 
і гістарычнай памяці. Пісьменнік глыбока, шматгранна і па-
мастацку дасканала выкарыстоўваў народную паэтычную 
творчасць. Яна заўсёды была для яго крыніцай натхнення.

Яшчэ з маленства ён быў зачараваны пачутымі ад дзе-
да, матчынага бацькі Васіля Юльянавіча Грынкевіча, леген-
дамі пра Крычаўскае паўстанне 1743–1744 гг., пра вужыную 
каралеву, пра Яна Прыгожага і князя Ладымяра, пра ле бя-
дзіны скіт, пра явар і каліну – мужа і жонку, пра звон, які 
па тануў, пра горад на дне возера і пра многае іншае. Гэтыя 
апо веды сталі крыніцай для многіх будучых твораў пісь-
мен ніка.

Гістарычны вопыт народа, яго чароўную і дзівосную 
душу У. Караткевіч увасобіў у творах пад агульнай назвай 
«Казкі і легенды маёй Радзімы», якія даслаў летам 1952 г. 
Якубу Коласу для ацэнкі (казкі «Лебядзіны скіт», «Вужыная 
каралева», «Надзвычайная котка», з вобразаў казак «Ноч», 
«Старая казка», вершы «Машэка», «Казка пра сноп», «Якуб 
Ваўкалака» і інш.). У лісце, прыкладзеным да гэтых твораў, 
адзначыў, што казак у яго «ёсць яшчэ з паўсотні, дзесятак 
песень і іншае», выказваў шкадаванне, «чаму толькі не на-
магаюцца фалькларысты запісаць усё гэтае», бо «яно ж пе-
рад новымі інтарэсамі адступае» [2, 587].

Пісьменнік запісваў, вывучаў і творча выкарыстоўваў 
фальклор, успрымаў яго як духоўны скарб народа. У дып-
ломнай працы даследаваў сацыяльныя казкі і легенды ва 
ўсходнеславянскім фальклоры. У другой палове 1950-х гг. 
выношваў задуму напісаць 100 тамоў, дзе павінны былі 
быць «Казкі і літаратура для дзяцей у стылі Х.К. Андэрсена 
(тт. 36–37) і «Запісы фальклору» (тт. 44–45). Некалькі стара-

жытных кніжных легендаў, звязаных з беларускім фалькло-
рам, пра святых Міколу і Касьяна ў яго пераказе змешчаны 
ў кнізе А.Назарэўскага «З гісторыі руска-ўкраінскіх літара-
тур ных сувязяў» (Кіеў, 1963). 

Схільнасць пісьменніка да казак, легендаў, паданняў 
уплы вала на паэтыку яго твораў, дзе прысутнічалі элемен-
ты міфалагічна-фальклорнага, займальнага, незвычайнага, 
выключнага, таямнічага. А зварот да песень узмацняў у яго 
творах лірычны пачатак. 

У. Караткевіч адметна выкарыстаў народную творчасць 
у паэзіі. У вершы «На пачатку дарог» з незвычайным заха-
пленнем згадаў тое вялікае ўздзеянне, якое зрабілі на яго, 
чатырохгадовага хлопчыка, беларускія песні і казкі, сцвяр-
джаў, што «гукі гэтых песень // Навекі застануцца жыць 
у сэрцы, // Як словы першых кніжак дарагіх» [1, т. 1, 13]. 
Сапраўды, такое арганічнае спалучэнне фальклорнага і кніж-
нага пачаткаў стане істотным для светаўспрымання У. Карат-
кевіча. Яно будзе непаўторна выяўляць думкі і пачуцці 
творцы, вызначаць паэтыку яго твораў. 

У вершы «Матчына душа», асэнсоўваючы вобраз ад-
найменнай кветкі, звяртаючыся да вобразаў змяінага цара, 
Яна Прыгожага, Бурана, Пакацілы, ствараў чароўныя паэ-
тычныя вобразы, сцвярджаў як паэт-патрыёт, што павінен, 
абапіраючыся на старыя паданні і легенды, перадаць «ба-
рацьбу і пакуты народа, // Неўміручую душу яго», марыў 
несці гэты «цяжкі крыж, але вельмі пачэсны», каб «пераліць 
на свае аркушы // Казку мудрую, простую песню, // Кветку 
матчынай чыстай душы» [1, т. 1, 53].

Цікавасць да гісторыі і фальклору абумовілі прыкмет-
ную ўвагу У.Караткевіча да жанру балады. Творца арыгі-
нальна трансфармаваў баладны і легендарны матэрыял, на-
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поў ніў яго лірычна-эмацыянальным зместам у вершах «Ма-
шэка», «Балада пра паўстанца Ваўкалаку», «Шыпшына і ру-
жа», «Паязджане», «Перакаці-поле».

Яркай вобразнасцю, рытмічнай зладжанасцю, адмет-
насцю мастацкага бачання свету вызначаецца верш «Машэ-
ка. Паэт звярнуўся ў ім да вобраза легендарнага асілка, які 
шырока бытуе ў беларускім фальклоры. Яго выкарысталі 
Янка Купала ў паэме «Магіла льва», Е. Міровіч у п’есе «Ма-
шэка». У. Караткевіч таксама цікава і адметна асэнсаваў 
гэты вобраз. У яго Машэка выступае як народны заступнік 
і бунтар: «Нішчу я паноў, замкі іх палю, // Я ламаю іх векавы 
бізун, // Помшчу за маю бедную зямлю, // За яе жальбу, за яе 
слязу, // За тваю красу, за маю любоў, // Што ў пакоях іх 
кветкай адцвіла… « [1, т. 1, 40]. У вершы арганічна паядна-
ны сацыяльны, агульнанацыянальны і адначасова асабісты, 
індывідуальны пачаткі.

Задушэўнай і трагічнай атрымалася «Балада пра паў-
стан ца Ваўкалаку», дзе ў шчымліва-балючай і пранікнёна-
лірычнай форме перададзены стан героя ў яго апошнія 
хвіліны жыцця. Смяртэльна паранены, ён ляжыць у яры каля 
ракі, а ягоныя думкі і пачуцці ляцяць да роднай хаты. Там «ся-
стра сядзіць пад калінай» [1, т. 1, 38], там на могілках яго маці 
ляжыць. Зняможаны і аслабелы, ён звяртаецца да вольнага 
ляснога аленя, які каля яго, як цень, праходзіць да вадапою, 
з просьбай: «Лісце аб’еш, алень!» Хоча, каб алень зрабіў прас-
вет у галінах, якія замінаюць яму пабачыць родныя абліччы 
і краявіды. Гэты зварот-рэфрэн узмацняе лі рызм твора, 
падкрэслівае любоў героя да роднай зямлі. Як блізкую і дара-
гую істоту, адзінага сведку яго адзіноты і гора, ён просіць, каб 
алень зняў мяккімі губамі пярсцёнак з яго рукі і аднёс гэты 
пярсцёнак той, якая перастала яго кахаць. Ваўкалака высту-
пае ў баладзе як жывы чалавек. Ён высакародны ў сваіх па-
чуццях, думках і ўчынках, вялікі ў сваёй лю бові да волі і род-
най зямлі, велічны і трагічны ў сваім ка хан ні.

Некаторыя вершы У.Караткевіча, напісаныя ў 1950-я 
гады («Шыпшына і ружа», «Я да цябе, мой каханы», «За рэ-
чанькай за быстраю»), маюць удакладненне – «З народна-
га». Як народная легенда вызначаны паэтычны твор «Пера-
каці-поле». Верш «Шыпшына і ружа» ўзнік на падставе на-
родных уяўленняў пра шыпшыну (яго) і хатнюю ружу (яе), 
што «калісьці разам жылі // І разам кахаліся шчыра // На 
мяккай садовай зямлі» [1, т. 1, 328]. Ім добра было да той 
пары, «пакуль не паслаў за падаткамі // Кароль гайдукоў на 
сяло» [1, т. 1, 329]. Горды шыпшына як мог абараняў ад іх 
ружу і сябе. Потым, калі адчуў небяспеку, прапанаваў ружы 
выратавацца ўцёкамі. Але ружы стала шкада матулі-вішні, 
яна не магла пабегчы з ім і засталася каля сваёй хаты. Шып-
шына ўцёк у пушчу. І нельга яму адтуль з’явіцца да каханай 
ружы, «бо могуць схапіць гайдукі // І кінуць навекі ў тур-
му» [1, т. 1, 330]. Паэт знайшоў у народнай творчасці нешта 
дарагое і блізкае, калі ў заключных строфах гэтага верша 
напісаў: «Так і жыве ён у лесе // У шапцы чырвонай як кроў, 
// Кінжаламі і нажамі // Узброены да зубоў. // Стаіць ён як 
горды мсцівец, // На вёску з узлесся глядзіць. // Хай цяжка – 
затое вольны, // А вольнаму добра жыць. // А там, каля ста-
рай хаты, // З сівінкаю на лістах // Сумуе хатняя ружа // 
У чыстых росах-слязах» [1, т. 1, 330]. 

Адзначым, што ружа з’яўляецца адным з самых рас паў-
сю джаных міфапаэтычных вобразаў: «Ружа можа высту-
паць як сімвал сонца, зоркі, багіні кахання і прыгажосці 
(у Старажытным Рыме звязаны перш за ўсё з Венерай, па 
некаторых версіях яна ўзнікла ад слёз Венеры» [3, 386]. «Ру-
жа, рожа. Як кветка-сімвал уведзена ў беларускую паэзію 
ў старажытнасці. Сімвалізуе прыгожую жанчыну, нешта 
ідэальнае. <…> Дзікая сваячка ружы – шыпшына «калюча», 
якая сімвалізуе пакуты, боль, адчужанасць» [4, 444–445].

У. Караткевіч часта звяртаўся у сваёй творчасці да воб-
разаў шыпшыны і ружы. У «Легендзе аб бедным д’ябле і аб 
адвакатах Сатаны» народная балада пра шыпшыну і хат-
нюю ружу, якую праспявала Дубраўка, потым, нібы лейт ма-
тыў, гучыць у творы, прыходзіць на памяць галоўнаму ге-
рою Рогачу. У рамане «Каласы пад сярпом тваім» на жалез-
ным бранзалеце Яраслава Раўбіча Алесь Загорскі сярод ін-
шых выяў заўважыў і «стылізаваную шыпшыну на капцы» 
[1, т. 4, 100]. Гервасій Выліваха, галоўны герой аповесці 
«Лад дзя Роспачы», адыходзячы ў пекла, захапіў з сабою 

квет ку шыпшыны як прыкмету той зямлі, якую яму было 
балюча пакідаць і якая да апошніх дзён жыцця застанецца 
з ім. Кветка-шыпшына, родная зямля, заўсёды была з Вы лі-
вахам, ён спяваў пра яе песню, яна давала яму сілы і яе яр-
кае святло адганяла пачварных уладароў падземнага цар-
ства. Вобразы шыпшыны і ружы з’яўляюцца змястоўнымі 
вобразамі-сімваламі ў эстэтычнай сістэме пісьменніка.

У. Караткевіч, звяртаючыся да вобразаў шыпшыны і ру-
жы, плённа выкарыстаў як вопыт фальклору, так і літара тур-
ныя традыцыі. Тут можна згадаць славутыя радкі У. Ду боў кі: 
«О Беларусь, мая шыпшына. // зялёны ліст, чырвоны цвет! // У 
ветры дзікім не загінеш, // чарнобылем не зарасцеш» [5, 113].

Меладычнасць народнай песні дасканала перадаў У. Ка-
рат кевіч у вершы «За рэчанькай за быстраю». Заўважым, 
што гэты верш, напісаны ў сярэдзіне 1950-х гадоў і які меў 
пазнаку «З народнага», У.Караткевіч выкарыстаў у сярэдзіне 
1960-х гадоў у рамане «Каласы пад сярпом тваім». Там пера-
жыванням Алеся Загорскага падчас разладу з Майкай Раў-
біч адпавядала пачутая ім песня «За рэчанькай за быстраю 
у цымбалы б’юць», дзе прачула перададзены сардэчны боль 
юнака, які «кахаў ды не ўзяў» [1, т. 5, 282]. Песні і вершы, 
прыведзеныя У. Караткевічам, напаўнялі гэтыя творы лі-
рыз мам, вызначалі іх паэтыку.

У вершы «Заяц варыць піва» У. Караткевіч, ад штур хоў-
ваючыся ад народных уяўленняў, плённа выкарыстаў умоў-
на-фантастычную вобразнасць, сказаў пра неабходнасць 
радасці ў жыцці. Гэтую радасць жыцця, а таксама невыні-
шчальны беларускі аптымізм, што ўласціва беларускім ча-
радзейным казкам, сцвярджаў пісьменнік таксама ў апо весці 
«Ладдзя Роспачы», рамане «Хрыстос прызямліўся ў Га родні» 
і іншых сваіх творах. Пры гэтым працягваў і літаратурныя 
традыцыі, абапіраўся на мастацкі вопыт М. Гарэцкага (п’еса 
«Жартаўлівы Пісарэвіч»), Р. Ралана (аповесць «Кала Бру-
ньён»), разам з Я. Брылём (аповесць «Ніжнія Байдуны») уз-
ба гачаў беларускую літаратуру ў тэматычных і жанрава-
стылёвых адносінах.

У вершы «Энтузіясту», прысвечаным Рыгору Шырму, 
паказаў яго чалавекам, які «ўсё жыццё <…> збіраў дыямен-
ты народныя», які казаў творчай моладзі «пра фальклору 
адценні і фарбы», заклікаў яе паважаць і любіць баць коў-
скую спадчыну, бо «ўсё сплыве, а легенда і песня застануц-
ца» [1, т. 1, 325–326].

Для У. Караткевіча каштоўнай была танічная структура 
народнага верша. У артыкуле «Якім шляхам ісці?» (1959) ён 
адзначыў важнасць для творцы традыцый беларускай народ-
най песні, вершаў, «якія выраслі на гэтай багатай глебе, вершаў 
Купалы і Багдановіча, Багушэвіча і Коласа» [1, т. 8, кн. 2, 348].

У паэме «Слова пра чалавечнасць» цівавы і змястоўны 
атрамаўся пяты раздзел («Інтэрмедыя»), дзе ў фальклорна-
міфалагічным плане пададзена размова дзвюх соў пра раз-
бурэнні, нястачы і гора, што прынесла вайна.

Думаецца, што сімволіка і гіпербалізацыя ў вершы «Бе-
ларуская песня» таксама маглі быць абумоўлены ўплывам 
народнай творчасці.

Фальклорныя рысы ў вершах «Заяц варыць піва», «Кі-
па рысавыя жарцікі» ўзмацнялі ў яго паэзіі народны пача-
так ва ўспрыманні жыцця, паглыблялі выяўленчыя маг чы-
масці твораў.

Натуральна паядналіся прыкметы народнай творчасці 
і ўласна аўтарскагага стылю ў вершах «Гусі-лебедзі ў лугах 
зялёных», «Лясная казка», «Дзіва на Нерлі», «Балада аб на-
шэсцях», што надало ім асаблівую шчырасць, пранікнёнасць 
і задушэўнасць.

На аснове скандынаўскіх паданняў у вершы «Раг на радзі» 
творца змог дасканала ўвасобіць так важную для яго думку-
мару пра ідэальнае, гарманічнае і справядлівае грамадства, 
паглыбіцца ў разуменне ўласнай постаці і ўвогуле быцця.

Да вяршынь гераічнага эпасу аўтар узняўся ў «Паэме 
пра явар і каліну», дзе выкарыстаў фальклорны баладны 
сюжэт пра свякроў, якая атруціла нялюбую нявестку і пра 
закаханых, якіх не разлучыла нават смерць, бо дрэвы, што 
выраслі на іх магілах, моцна спляліся галінамі. Народны 
сюжэт пры гэтым пісьменнік выкарыстаў па-свойму, асэн-
саваў яго не толькі ў псіхалагічна-побытавым, але і ў ма-
ральным, а таксама ў нацыянальна-гераічным плане. Гэту 
паэму можна суаднесці з французскім рыцарскім раманам 
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«Трыстан і Ізольда» і яго вядомымі з XII ст. варыянтамі на 
некаторых заходнееўрапейскіх мовах.

У.Караткевіч шматгранна і плённа выкарыстаў фаль-
клор, які прыкметна ўзбагаціў яго паэтычную творчасць. 
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МИФ О РИМЕ И ЕГО СОСТАВЛЯЮЩИЕ В ТВОРЧЕСТВЕ Н.В. ГОГОЛЯ

Татьяна Владимирова (Томск, Россия)

На рубеже XX–XXI вв. отмечается интерес исследова-
телей, в частности литературоведов и культурологов, к из-
учению мифологии города: появились многочисленные ра-
боты, описывающие специфику и функционирование в рус-
ской литературе петербургского, венецианского, неаполи-
танского, флорентийского, одесского мифа [1]. По мнению 
М.И. Найдорфа, «общим для всех подобных «территори-
альных» мифов свойством может быть названа функция 
маркера, своего рода указателя, посредством которого кол-
лективный автор данного мифа (им может быть этнос, род, 
нация, другие единства) выделяет некоторое особо значи-
мое социальное и географическое пространство» [2].

Пространство как таковое является одним из важней-
ших элементов мифопоэтической архаичной модели мира. 
В свою очередь город является воплощением представле-
ний об организации жизненного пространства. В литерату-
ре город занял свое место, став не только пространством, 
в котором происходит действие произведений, но и героем. 
К тому же жизнь практически любого города всегда сопро-
вождается знаковой репрезентацией, реализующейся в фор-
мировании собственной мифологии, со своей структурой 
и семантикой. И Рим здесь не исключение, а скорее яркое 
подтверждение реализации и функционирования симво-
лического поля городского пространства. Рим – один из 
ключевых образов для мировой и русской культуры, по-
скольку «по своей функции миф (древний ли, новый ли) 
есть коллективно выработанный образ социального про-
странства, существенно важный для групповой и индиви-
дуальной самоидентификации данного сообщества» [2]. 
Особое место в русской литературе, связанной с постижени-
ем чужого пространства, занимает Рим, который имеет свою 
мифологию и образует свой собственный городской текст. 

«Запоминающийся ландшафт – это каркас, на котором 
примитивная культура воздвигала свои социально значи-
мые мифы» [3, с. 17]. Топография Рима способствовала по-
явлению не только мифологем, но и механизма, который 
переосмысляет их на семиотическом уровне. Понятие уни-
версального римского мифа включает в себя пред став ления 
о его константных составляющих, неизменных на протя-
жении веков и в творчестве разных авторов. В рус ской сло-
весной культуре сложилась своеобразная мифология Веч-
ного города, в основе которой лежит креативное, созида-
тельное начало: этот город воспринимается как город веч-
ной весны, любви, искусства.

В русской литературе в период господства универсаль-
ного римского мифа (первая треть XIX в.) начинают скла-
дываться персональные мифы, в частности гоголевский 
миф о Риме. По мысли М.Н. Виролайнен, у Гоголя суще-
ствовал «миф города». Шесть реальных городов формиру-
ют гоголевскую мифологию: Петербург в оппозиции к Мо-
скве, Рим в оппозиции к Парижу, Миргород и Иерусалим 
[4, с. 230].

Гоголь, один из основателей Петербургского текста 
русской литературы, является и «главным автором, созда-
телем русской версии мифа о Риме» [5, с. 214]. Вечный го-
род занимает в жизни и творчестве Гоголя особое место: 
в общей сложности писатель провел в Риме семь лет (1836–
1841 гг., 1842–1843 гг.). В своем творчестве Гоголь создал 
свой миф о Вечном городе, претворяя в действительность 

мысль Шеллинга: «Всякий великий поэт призван превра-
тить в нечто целое открывающуюся ему часть мира и из его 
материала создать собственную мифологию» [6, с. 147]. 

В данной статье на материале писем Гоголя и его пове-
сти «Рим» будут рассмотрены ядерные элементы универ-
сального мифа о Риме – мотив рая, мотив вечности/вечно-
го, которые реализуются через образы времени и про-
странства, а также через образы природы.

Любой миф является структурой, которая реализуется 
в его тексте [7]. Устойчивый мотив рая в письмах Гоголя 
позволяет говорить о том, что для писателя Рим являлся 
идеальным пространством. Символика рая реализуется 
в письмах Гоголя как через прямые номинации – «наш чу-
десный Рим, рай» [8, с. 159], «вознесшийся на седми холмах» 
[8, с. 252] «обетованный рай» [8, с. 270], где «не мучат его 
невыносимые душевные упреки, где душу его обняло спо-
койствие» [8, с. 245], «где я почувствую вновь свежесть 
и силы» [8, с. 272], так и через традиционные образы голу-
бого неба, вечной весны, вечнозеленых деревьев, солнечно-
го света, живительного воздуха. 

Описание воздуха в данном случае совпадает с мифоло-
гической трактовкой воздуха как одухотворяющего, живот-
ворящего начала: «божественный», «благословенный», «бла-
годетельный», «целительный», «чистый», «прозрачный», «чуд-
ный, светлый», «вливает в нервы такое освежительное здо-
ровье» [8, с. 113], «действует спасительно» [8, с. 119]. Гоголь 
«пьет» чудесный римский воздух, который «нежнее риса-
по-милански» [8, с. 129], «до боли в горле» [8, с. 129]: «пью не 
напьюсь, гляжу не нагляжусь» [8, с. 121]. Римский воздух 
помогает писателю «освежиться и возобновить свои силы» 
[8, с. 92]. Как отмечает Е.Г. Падерина, воздух в письмах Го-
голя «оказывается естественно-природным воплощением 
того фигурального значения, которым мы обозначаем не-
кий грунт художественности, являющийся основой для 
воссоздания реальности и залогом итоговой целостности 
художественного образа. Словом, воздух Рима стал для Го-
голя тем, что отличает действительное искусство от блестя-
щего и изощренного ремесла» [9, с. 225–226]. 

В письмах возникают константные мотивы «родины 
души» [8, с. 141], «приюта» [8, с. 255], «святыни» [8, с. 343]. 
Италия воспринимается Гоголем как родина души: «душа 
не в силах будет наслаждаться прекрасным видом какого-
нибудь места, – она будет помнить лучшее и уже ничто не 
в силах из нее выгнать его» [8, с. 106]; «я увидел свою родину, 
в которой несколько лет не бывал я, а в которой жили 
только мои мысли. Но нет, это всё не то, не свою родину, но 
родину души своей я увидел, где душа моя жила еще прежде 
меня, прежде чем я родился на свет» [8, с. 141]; «Рим как 
святыня, как свидетель чудных явлений» [8, с. 343].

Рим является городом, в котором история и современ-
ность представляют единое целое. В письмах мифологизи-
руется римское пространство, в котором старое и новое, 
историческое и современное существуют неразделимо. Рим 
является своеобразной иллюстрацией многовековой исто-
рии человечества: в окружении материальных свидетельств 
истории (Колизей, Форум, Пантеон, собор святого Петра 
и др.) человек ощущает себя частью целого, мировой исто-
рии. В универсальном мифе о Риме особое место занимает 
мотив вечного – «вечных древностей», «вечного города». 
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Рим осознается Гоголем как город, органично соединяю-
щий в себе эпохи, религии, культуры. Рим – уникальный 
город, где история явлена в пространственных формах 
и одно вне другого не существует. 

Уникальная аура Рима является источником мифоло-
гии. Феномен Рима как города определяет его материально-
культурная сфера: церкви, живописные «исполины-разва-
лины», покрытые «плющом и цветами» [8, с. 252]; «картин-
ные галереи, наполненные произведениями лучших масте-
ров» [8, с. 138], «арки Колисея» [8, с. 141], Академия худо-
жеств, виллы, гроты. Доминантой римского пространства 
становятся церкви: «ни в каком городе в мире нет столько 
церквей» [8, с. 138]. Римский ландшафт представлен много-
численными куполами церквей. Собор святого Петра явля-
ется маркирующей город точкой: «беспредельный Петр», 
«в длину около полверсты» [8, с. 96], его купол «бессмертный» 
[8, с. 317], «вечный», «величественно круглящийся в воздухе» 
[8, с. 141]. Особенности планировки, характер застройки, 
дома, улицы Рима указывают на связь времен, подчеркивая 
специфику города: «в новый дом вделана часть развалины, 
кусок стены, или колонна, или рельеф» [8, с. 90]; двери 
«дряхлые» [8, с. 95]; стены «совсем темные», «иногда возле 
нового дома стоит такой, которому тысяча лет», «колон-
на, которая еще была сделана при Римском императоре Ав-
густе, вся почерневшая от времени» [8, с. 137]; дома «почер-
невшие», «запачканные», «неровные между собою» [8, с. 176]. 

В повести «Рим» пространство Вечного города представ-
лено не только в горизонтальной, но и в вертикальной плос-
кости, которая в свою очередь реализована в виде ярусов. 
Нижний ярус составляют дома, церкви, купола, в описании 
которых акцентируется внимание на устремленности вверх, 
в небо: «возносился… дворец», «на вознесенных мраморах 
и столпах» [10, с. 236], «возносили верхи капитолийские зда-
ния с конями, статуями», «величественно и стро го подыма-
лась темная ширина колизейской громады» [10, с. 258]. Сред-
ний ярус занимают деревья: «летит вверх кипарис», «римская 
пинна, тонее и чище рисуется на небе своею зонтикообраз-
ною, почти плывущею на воздухе верхушкою» [10, с. 218], «тем-
нели вдали своей черною зеленью верхушки каменных ду-
бов», «целым стадом стояли над ними в воздухе куполоо-
бразные верхушки римских пинн, поднятые тонкими ствола-
ми» [10, с. 259]. И верхний ярус – горы: «уходят вдаль чудес-
ные линии альбанских гор» [10, с. 218], «возносились и голу-
бели прозрачные горы, легкие, как воздух» [10, с. 259]. 

Кроме того, пространство Рима олицетворяет собой 
ход времени, воплощает разные исторические эпохи: здесь 
представлены в неразделимом единстве «мир древний», 
«средний век» и «новый век» [10, с. 234]. Древний Рим пред-
ставлен «необъятным» Колизеем, «триумфальными арка-
ми, останками необозримых цезарских дворцов, импера-
торскими банями, храмами, гробницами» [10, с. 234]. «Мо-
гучий», «плодотворный» средний век, подаривший миру 
Рафаэля, Тициана, Микеланджело и их творения, которые 
возвышают человека, воспитывают душу. И, наконец, но-
вый век – «с толпящимся новым народонаселением» [10, 
с. 234]. Время, закрепленное в пространственных формах, 
приобретает в Риме статус вечности. 

Как известно, Рим расположен на семи холмах, с кото-
рых открывается прекрасный вид на город. Возникает про-
странство открытых перспектив, имеющее как горизон-
тальную, так и вертикальную направленность. Холмы и го-
род зрительно взаимосвязаны, что помогает опознавать лю-
бые городские виды.

Природный мир является важной составляющей уни-
версального мифа о Риме в творчестве Гоголя. Например, 
небо представлено в письмах как воплощение абсолютного 
верха, символ величия и непостижимости. Особое внимание 
уделяется цветовой гамме римского неба: «в небе и облаках 
виден какой-то серебряный блеск» [8, с. 93]; оно то «безоблач-
ное» [8, с. 129]; «то все серебряное, одетое в какое-то атлас-
ное сверкание, то синее» [8, с. 141]. Солнце и звезды своим 
светом заполняют пространство города настолько, что Рим 
без солнца кажется «ослепшей красавицей» [8, с. 135]. 

Из элементов природной сферы формируются климати-
ческий и ландшафтный аспекты универсального римского 
мифа. Климатический аспект подчеркивает идею вечной жиз-

ни итальянской природы, времена года не имеют принципи-
альных различий между собой: весна почти не заметна, пото-
му что деревья «все почти вечно зеленеющие, не роняющие во 
время зимы листьев» [8, с. 90]; «лето не лето, весна не весна, но 
лучше и весны и лета, какие бывают в дру гих углах мира» [8, 
с. 121]; весна «удивительная» [8, с. 144], май «чудный, прекрас-
ный» [8, с. 225]; дождь «прекрасный, проливной, летний, ро-
скошный» [8, с. 147]; зима «чудная» [8, с. 129], «прекрасная, уди-
вительная, лучше во сто раз петербургского лета» [8, с. 141]. 

Ландшафтный аспект выявляет своеобразие города, 
его неповторимость: «Это город и деревня вместе. Обшир-
нейший город – и, при всем том, в две минуты вы уже може-
те очутиться за городом» [8, с. 115]; «божественная», «рай-
ская» «пустыня посреди города» [8, с. 144]; «развалины все 
так же прекрасны, увиты плющом» [8, с. 103]. 

В одном из писем писатель сообщает, что Рим «увлек 
и околдовал» его [8, с. 159]. Традиционно эти слова употре-
бляются по отношению к женщине, способной очаровать 
мужчину. Римские письма дают основание предполагать, 
что для Гоголя Вечный город ассоциировался с женским на-
чалом: «как грустно оставить на один месяц Рим и <…> 
мою красавицу, мою ненаглядную землю» [8, с. 229], «как мне 
грустно покидать на два месяца Рим» [8, с. 234], «несчаст-
лив тот, кто на два месяца расстался с тобой и счастлив 
тот, для которого эти два месяца прошли» [8, с. 255]. 

Природу Рима Гоголь также описывает через сравнение 
с женщиной: «Она – италианская красавица <…> италиан-
ская пейзанка, смуглая, сверкающая, с черными, большими-
большими глазами, в платье алого, нестерпимого для глаз 
цвета, в белом, как снег, покрывале» [8, с. 100]. Р. Джулиани 
справедливо отмечает, что «аллегорией и символом» Рима 
становится «образ пылкой и огненной южной женщины» 
[11, с. 101]. Таким образом, женское начало города актуали-
зирует созидательное начало универсального мифа о Риме.

Рассмотренные мотивы позволяют сделать вывод, что 
основу универсального римского мифа, в отличие от петер-
бургского мифа, составляет созидательное, креативное на-
чало. Римский миф – это иная, лучшая, реальность, универ-
сальный мирообраз. Миф о Риме в творчестве Гоголя са-
крализуется и превращается из городского мифа в миф 
мировой. 

Список использованной литературы
1. См.: Топоров В.Н. Петербург и «Петербургский текст рус-

ской литературы» // Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. 
Исследования в области мифопоэтического: Избранное. М., 1995. 
С. 259–367; Меднис Н.Е. Венеция в русской литературе. Новоси-
бирск, 1999. 392 с. ; Лебедева О.Б. «Я неаполитанский художник…»: 
Личностная модификация неаполитанского мифа А.С. Пушкина 
в повести «Египетские ночи» // Италия в русской литературе. 
Сборник статей. Новосибирск, 2007. С. 23–40; Гребнева М.П. Кон-
цептосфера флорентийского мифа в русской словесности. Томск, 
2009. 182 с. ; Найдорф М.И. «Одесский миф» как миф: (Ранние годы 
«одесского мифа»). [Электронный ресурс]: http://www.countries.ru/
library/mif/mifod.htm.

2. Найдорф М.И. «Одесский миф» как миф: (Ранние годы 
«одесского мифа»). [Электронный ресурс]: http://www.countries.ru/
library/mif/mifod.htm.

3. Линч К. Образ города. М., 1982. 328 с. 
4. Виролайнен М.Н. Гоголевская мифология городов // Пуш-

кин и другие. Сборник статей к 60-летию проф. С. А. Фомичева. 
Новгород, 1997. С. 230–237 .

5. Топоров В.Н. Вергилианская тема Рима // Исследования по 
структуре текста. М.: Наука, 1987. С. 196–215.

6. Шеллинг Ф.В. Философия искусства. СПб.: Алетейя, 1996. 495 с. 
7. Леви-Стросс К. Структура мифов // Вопросы философии. 

1970. № 7. С. 152–164.
8. Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений: В 14 т. Т. 11. Пись-

ма 1836–1841. М.: Изд-во АН СССР, 1952. 484 с. 
9. Падерина Е.Г. Рим как роман (по письмам Гоголя второй по-

ловины 30-х – начала 40-х гг.) // Гоголь как явление мировой лите-
ратуры. С. 216–230.

10. Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений: В 14 т. Т. 3. Пове-
сти. М.: Изд-во АН СССР, 1938. 728 с. 

11. Джулиани Р. Героиня Гоголя Аннунциата: история и миф // 
Мир романтизма. Вып. 5 (29). Тверь, 2001. С. 96–104.



113
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Эла Дзюкава, Таццяна Кабржыцкая (Мінск, Беларусь)

Сёння ў Расіі і Украіне актывізуецца ўвага даследчыкаў, 
скіраваная на пытанні міжславянскіх сувязей у час Ранняга 
Сярэднявечча. Мэта нашага даследавання – высветліць 
узаемадачыненні паміж насельніцтвам польскіх і ўсходне-
славянскіх зямель у час іх хрысціянізацыі праз скандынаўскі 
чыннік. Для пошукавай працы прыцягваюцца тэксты ўс-
ход неславянскіх летапісаў, скандынаўскіх саг, фальклорных 
былін, а таксама манаграфічныя даследаванні знакамітых 
славістаў А. Прыцака «Походження Русі», Л. Нідэрле «Сла-
вянские древности». 

Скандынаўскі след, уплывы скандынаўскай рэлігіі і куль-
ту знайшлі адлюстраванне як ва ўсходніх славян, так і ў бал-
тыйскіх славян, у тым ліку і народаў, што складуць пазней 
Польскае Каралеўства. На землях Польшчы актыўна рэа лі-
зоўваліся гандлёвыя зносіны з Даніяй і Скандынавіяй. 
Куль турныя ўплывы здзяйсняліся праз купцоў, якія трап-
ля лі ў партовыя гарады польскага ўзбярэжжа Балтыі. Зна-
ка мітыя сувязныя паміж скандынавамі і славянамі – вялікі 
дняпроўскі Усходні шлях, а таксама заходні, Бурштынавы 
шлях, якія злучалі скандынаваў з поўднем. Сёння польская 
тэрыторыя Балтыі – вобласці Памераніі, Памор’я і Веліка-
польшчы – займаюць значную частку паўночна-заходніх 
зямель краіны і мяжуюць з Нямеччынай на захадзе. На Бур-
штынавым шляху знаходзіліся галоўныя гарады: Познань 
на беразе Варты, Торунь на беразе Віслы, Шчэцін на беразе 
Одры. Пасяленні ў выніку свайго месцазнаходжання заявілі 
ў старажытнасці пра сябе як гандлёвыя метраполіі. Яны 
злучалі балтыйскія паўночныя краіны з Міжземнамор’ем. 
З аднаго боку, геаграфічнае размяшчэнне спрыяла іх раз-
віццю. З другога – за іх вялася жорсткая барацьба паміж су-
се дзямі. Так, да прыкладу, горад Шчэцін пераходзіў з рук у ру кі 
палякаў, прусаў, французаў, шведаў. 

Адзін з трох астравоў у вусці Одры – знакаміты востраў 
Волін, які вызначаўся велізарным багаццем. У выніку ваен-
ных дзеянняў ён быў спалены, а ў 1177 г. адышоў да нем-
цаў. Археалагічныя даследаванні нямецкіх вучоных толькі 
ў 1934 г. канкрэтызавалі месца знаходжання горада Волін: 
рэшткі вялікага порту былі адшуканы на востраве, што 
знаходзіўся ў вусці ракі Дзіўна. Росшукі працягвалі польскія 
вучоныя. Праца У. Філіп’яка «Wolin – największe miasto 
Słowiańszczyzny Zachodniej» (1958) дазволіла атрымаць кан-
чатковае ўяўленне пра Волін як значны горад-порт, гандлё-
вы цэнтр, які імкліва разрастаўся, пачынаючы з VІІІ ст. і да 
60-х гг. ХІІ ст., калі быў зруйнаваны Даніяй. У дакументах 
горад Волін значыцца яшчэ як Julin, Jumneta, Ём, Ёмсборг, 
Лівільні. Як Волін і як Юмна ён фігуруе ва ўсходнеславянскіх 
тэкстах. Характэрна, што Волін славіўся велізарнай коль-
касцю скульптурных разнастайных бажкоў-дэманаў, якія 
былі вычасаны з дрэва, мелі ўжо металічныя аплікацыі. Пра 
актыўны гандаль сведчыць і скарб візантыйскіх манет ІХ ст., 
знойдзены ў суседняй памеранскай Вагрыі [гл. 5]. 

Як і кіеварускія князі, так і польскія мелі дынастычныя 
сувязі з скандынавамі. Генеалогія першага караля Польшчы 
Мешка выводзіцца паводле легенды, запісанай Ананімам Га-
лам, з дынастыі Пястаў і гэтым атрымлівае славянскі корань. 
У заходнееўрапейскай традыцыі імя Мешка (Meśko) падаецца 
і як Месіка-Дагр. Яго першай жонкай была дачка знака мітага 
вікінга шведскага паходжання Скоглар-Тосці, які зра біў вы-
датную кар’еру ў Даніі, заваяваў пэўную частку Англіі. Другі 
раз Мешка, з палітычных меркаванняў, ажаніўся з чэшскай 
прынцэсай Дабравай (Дубравай). Ад першай жонкі Меш ка 
меў дачку Сігрыд, якая атрымала да імя прыдомак Ганарлівая. 

У далейшым сувязі Польскай краіны з краінамі Скан-
дынавіі яшчэ больш узмацніліся: Сігрыд мела некалькі му-
жоў, сярод іх былі швед і датчанін: кароль Упсалы Эйрык 
Пераможац (каля 957–995), другі муж – кароль Даніі Свейн 
Вілабароды (984–1014). Прыдомак да імя Месіка – Дагр ву-
чоныя тлумачаць як лацінізаваную форму старанардычна-
га Dag-r. Гэта, урэшце, паказвае, што гістарычную асобу 
Меш ка ўспрымалі як караля – rex Sclavie, які падначаліў 

сабе велізарныя тэрыторыі. Існуюць меркаванні, што ся-
стра Мешка Інгігерд была замужам за другім тагачасным 
заходнеславянскім аўтарытэтным кіраўніком Бурыцлавам – 
правіцелям краіны Вагрыі, што знаходзілася на польскім 
узбярэжжы Балтыі. Абодва кланы мелі «шведскія сувязі».

А. Прыцак на падставе глыбокага аналізу тэкстаў стара-
нардычных саг, запісаў скандынаўскіх бардаў-скальдаў, за-
межных гістарычных дакументаў, усходнеславянскіх лета-
пісных матэрыялаў стварае «Экскурс пра храналогію Олава 
Тругвасана і Уладзіміра Вялікага: параўнальная хра на логія 
сагі як гістарычнай крыніцы» [7, 887–910]. Олава Тругвасана 
ісландцы лічаць сваім хрысціянскім апосталам. Звесткі А. Пры-
цака маюць асабліва важкае значэнне для агульнай карціны 
польска-ўсходнеславянскіх дачыненняў ся рэдзіны Х ст. 

Першы момант, на якім варта спыніць увагу: Олаў Труг-
васан, асірацеўшы, яшчэ дзіцем трапляе з Скандынавіі да 
князя Уладзіміра, калі той правіў у Ноўгарадзе Вялікім. 
Олаў на Русі знаходзіўся паміж 968 і 977 гг. Сагі падаюць 
Ола ва як брата Уладзіміравай жонкі Алогіі. А. Прыцак раз-
роз нівае легендарнае і гістарычнае ў сагах. У прыватнасці, 
Прыцак лічыць, што пад Алогіяй трэба разумець «гордую 
Рагнеду» (Рагнгільд). Такім чынам, Уладзімір характарызу-
ецца як названы бацька Олава, будучага караля Нарвегіі. 

З Русі Олаў вырушыў на Балтыю, выявіў сябе як герой, 
ажаніўся з дачкою Бурыцлава Старградскага, колішняга ка-
раля Вендланду. Краіна Вендланд ужо ў 968 г. мела сваё Вен-
дскае епіскапства. Вендланд – тэрыторыя з  некалькіх краёў, 
што знаходзіліся на польскім узбярэжжы Балтыкі, якімі кі-
ра валі заходнеславянскія князі. Вядома каля пяці такіх 
краёў. Сярод іх значыліся Вагрыя, Любек, Волін. У канцы Х ст. 
адбываўся актыўны працэс хрысціянізацыі польскіх і вен-
гер скіх зямель пад кіраўніцтвам Отана ІІІ. Лічыцца, што 
памочнікам яго быў Олаў Тругвасан.

Аўтар «Аповесці мінулых гадоў», складаючы біяграфію 
князя Уладзіміра, адзначае, што некалькі гадоў князь выму-
шаны быў «знаходзіцца за морам», паколькі старэйшы брат 
Уладзіміра Яраполк захапіў уладу ва ўсёй Русі [гл. 6, 62–
316]. Як вылічыў А. Прыцак, тры гады «эміграцыі» Ула дзі-
міра супалі з часам валодання Олавам Тругвасанам краінай 
Вендланд: 977–980 гг. Адсюль узнікае меркаванне, што Ула-
дзі міравы тры гады знаходжання «за морам» – гэта час, 
пра ведзены наўгародскім князем у Олавым Вендландзе. 

Для пацвярджэння верагоднасці выказанай гіпотэзы 
звернем увагу на наступныя акалічнасці. Яшчэ заходне-
еўрапейскі аўтар Адам Брэменскі, канонік з Брэмена, аўтар 
знакамітай «Гісторыі архіепіскапаў Гамбургскіх», змясціў да-
кладную інфармацыю пра балтыйскія землі, Mare Balti cum 
1070–1080 гг. Урывак з нямецкамоўнага выдання «Гі сто-
рыі…» («Gesta», Berlin, 1961) друкуе ў сваёй працы А. Пры-
цак [7, 882–883]. «Гісторыя…» Адама Брэменскага стварала-
ся тады, калі зносіны паміж варагамі і грэкамі былі ў ста дыі 
найбольшай інтэнсіўнасці. У яго кнізе як «сапраўды най-
большы з усіх еўрапейскіх гарадоў» пазначаны горад Волін. 
У канцы кнігі Адам Брэменскі дае канкрэтныя звест кі пра 
адрэзак «шляху з варагаў у грэкі», якія дапаўняюць свед чанні 
«Аповесці мінулых гадоў». Пазначаная частка зна ка мітага 
шляху злучала Ноўгарад і Волін, усходне сла вян скія землі 
і Балтыйскае ўзбярэжжа. Як лічыць А. Прыцак, «як Ноўгарад, 
так і Кіеў атрымалі значнасць, таму што знаходзіліся ўздоўж 
шляху з Воліна да Канстанцінопаля» [7, 905].

Факт гэты сенсацыйны і для нашага чытача, бо ў свя до-
масці сучаснікаў замацавалася ўяўленне пра прамы кірунак 
«шляху з варагаў у грэкі». Рух варагаў нібыта адбываўся ў на-
прамку з скандынаўскай поўначы непасрэдна праз Дняп ро і 
яго водны басейн, далей праз Чорнае мора на візан тый скі 
поўдзень. Як запісана ў Адама Брэменскага, існавалі трыва-
лыя сувязі паміж Ноўгарадам і Волінам. Каб пераадолець ад-
легласць паміж імі, патрэбна было толькі чатырнаццаць 
дзён, бо актыўна выкарыстоўваліся караблі. У сувязі з гэтым 
А. Прыцак выказвае здзіўленне: «незразумела, чаму дагэтуль 
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ніхто з вучоных, асабліва тых, хто спецыялізуецца на 
варажскім пытанні, не ўключыў паведамленні гэтай перша-
класнай крыніцы адносна праблем прыбалтыйскіх зямель да 
сваіх даследаванняў пра «шлях з варагаў у грэкі»» [7, 881].

Аднак вернемся да гістарычнай хронікі, звязанай з бія-
гра фіямі Уладзіміра і Олава. Уладзімір Наўгародскі ўпаўне 
мог знаходзіцца ў Вендландзе. Ва ўсходнеславянскіх лета пі-
сах адпаведныя тры гады жыцця Уладзіміра – з 977 па 980 гг. – 
«апускаюцца», замоўчваюцца. Да «рэстаўрацыі» біяграфіі 
князя выдатна дапасоўваюцца народныя фальклорныя тэк-
сты эпічнага складу, якія атрымалі назву быліны. 

Як вядома, быліны як жанр сцвярджаліся з канца Х да 
сярэдзіны ХІІІ ст. Сюжэты іх ствараліся ў выніку фальклор-
най рэакцыі на гістарычныя падзеі, у цэнтры якіх зна хо дзі-
ліся Кіеў і Ноўгарад Вялікі. Цікавасць для нас уяўляюць 
былінныя тэксты з героямі Дунай і Дабрыня. Як бачна з бы-
ліны «Бой Дуная з Дабрынем», Дунай, які сваім паходжан-
нем звязаны з беларускімі землямі, доўгі час знаходзіўся на 
службе ў Ляхавіцкага караля [гл. 8, 200]. Сустрэўшыся з Да-
брынем у баі, Дунай пазней пасябраваў з ім, забраў яго з са-
бою ў Кіеў. Аднак сталася так, што ў Кіеве Дабрыню паса-
дзілі ў поруб-яму. Ён вызваляецца, і ў далейшым быліны 
фіксуюць яго геройскія ўчынкі: «Тут Добрыне и славу 
поют». Праўда, каб трымаць пад кантролем гандлёвы шлях 
з Ноўгарада да Балтыі, Уладзімір вырашае захапіць Полацк, 
які з’яўляўся важкім цэнтрам балтыйскага гандлю. У вы ні-
ку, пры дапамозе Дабрыні, была знішчана дынастыя Рагва-
лода, які правіў у Полацку [гл. 8]. 

У «Аповесці мінулых гадоў» пад 970 г. запісана, што 
наў гародцы прасілі сабе князя ў Кіева. І Святаслаў, сын 
княгіні Вольгі, накіраваў у Ноўгарад Уладзіміра: «І пайшоў 
Уладзімір у Ноўгарад з дзядзькам сваім Дабрыняю» (ці, 
можа, дзедам?). З летапісу вядома, што Уладзіміра нарадзіла 
Малуша – любіміца княгіні Вольгі, бабкі Уладзіміра. Малу-
ша, жонка Святаслава, як піша аўтар «Аповесці мінулых 
гадоў», была сястрою Дабрыні. Бацькам іхнім быў Малк 
Любечанін. А. Прыцак, услед за А. Шахматавым, указвае на 
сувязі Дабрыні з заходнімі славянамі і прыходзіць да думкі, 
што Малк Любечанін сваім паходжаннем звязаны з за ход-
нім балтыйскім горадам Любек (Ljubek, пазней, у нямецкай 
мове, – Lübek) [7, 907]. Любек, як ужо адзначалася, уваходзіў 
у склад Вендланда, якім валодаў названы сын Уладзіміра 
Олаў Тругвасан. Нагадаем, што да Вендланда належаў і Во-
лін. Сёння Волін знаходзіцца ў складзе Польшчы, гэта адзін 
з трох востраваў у вусці Водры. Значная частка тэрыторыі – 
заказнік Волінскага нацыянальнага парка з унікальнай фаў-
най. З Шчэцінскага заліва паромы накіроўваюцца ў Шве-
цыю і Данію. Геапалітычная, эканамічная характарыстыка 
польскіх прыбалтыйскіх зямель дазваляе меркаваць, што 
Дабрыня, як і каманда князя Уладзіміра, сапраўды маглі 
прыйсці з Вендланда ва ўсходнеславянскі Ноўгарад. Прыга-
даем, што, як сцвярджаецца, род Дабрыні паходзіць з Любе-
ка! Дарога была добра вядомая і ёю актыўна карысталіся 
гандлёвыя экспедыцыі. 

Што датычыць былін, то фалькларысты вылучаюць у іх 
два асноўныя сюжэтныя пласты. У адным з іх адлюстраваны 
міфалагічныя элементы. Другі захаваў звесткі пра лю дзей, 
якія рэальна існавалі. Да апошніх належаць і Дабрыня, і Ілля 
Мурамец, і Дзюк Сцяпанавіч. Ва ўкраінскай літа ра турнай 
традыцыі Мурамец разглядаецца як чарнігаўскі герой Мура-
вец, яго магіла яшчэ ў ХVІІ ст. захоўвалася ў Кіева-Пячэрскай 
лаўры [гл. 4, 82]. Гістарычныя былінныя героі не пазбаўлены 
індывідуальнасці, аднак іх вобразы пазначаны і прыёмамі 
тыпізацыі. Так, Уладзімір падаецца пераважна як «благодуш-
ный и лично совершенно бессильный правитель» [3, 107]. 

Дабрыня, пры разглядзе яго бія гра фічных прыкмет, высту-
пае як абагульнены вобраз. У той жа час, ён – «олицетворе-
ние вежливости и изящного благородства» [3, 107]. 

Сувязі ўсходніх і заходніх славян цікава адлюстраваны 
ў цыкле паўночнаславянскіх былін пра Дзюка Сцяпанавіча. 
Героі былін ідуць 

Из Волын-земли из богатыя,
Из той Карелии из упрямыя,
Из тоя Индии богатыя…

У выданні «Славянский фольклор» (1965) разглядаец-
ца пытанне пра геграфічныя рэаліі гэтых былін. У да сле да-
ванні У. Вілінбахава і М. Энгаватага «Где была Индия рус-
ских былин?» метафарычная Індыя раскрываецца як кан-
крэтная Vendland=Вендландыя. Назвы Волын // Волынце, 
якія фігуруюць у былінных тэкстах, упаўне суадносяцца 
з гістарычнымі старажытнапольскімі мясцінамі, адпавяда-
юць тым высокім характарыстыкам, якія былі дапасаваны 
да рэальна існаваўшых старажытных гандлёвых і культур-
ных цэнтраў – Воліна, Любека, Старграда, Вендланда [гл. 2, 
98–108]. 

Такім чынам, усходнеславянскія фальклорныя тэксты 
пацвярджаюць меркаванні А. Прыцака пра існаванне ін-
тэн сіўнага ўзаемадзеяння паміж усходнімі і заходнімі сла-
вянамі па лініі Ноўгарад – Вендланд. Актывізуючым чын-
нікам у гэтым працэсе з’яўляліся скандынавы. Як нам пада-
ецца, не выключана, што гіпатэтычнае знаходжанне князя 
Уладзіміра ў 977–980 гг. у прыбалтыйскіх землях мела пэў-
нае ўздзеянне на яго рэлігійную свядомасць. На паўночным 
усходзе паўвострава Руген, што таксама належаў да Венд-
ланду, знаходзіўся порт, а таксама і горад Аркона з зна ка-
мітым храмам язычніцкага бога Светавіта, яго скульптур-
най выявай. Слава пра Светавіта была вельмі гучнай у Ся-
рэднявеччы, зрэшты, выявы бога не страцілі сваёй вя до-
масці і сёння, што засведчана і сучаснымі беларускімі 
фалькларыстамі [гл. 1, 430–431]. Кіеўскі летапіс паведам-
ляе, што ў 980 г. (як бачым, дата адпавядае часу звароту 
Уладзіміра «з-за мора») князь Уладзімір загадаў паставіць 
каля свайго княжага палацу пантэон язычніцкіх багоў. 
Магчыма, гэтая акцыя адбылася пад уплывам убачанага 
Уладзімірам у Вендландзе. Не выключана і адваротнае: су-
стрэча ў паўночнапольскіх прыбалтыйскіх землях з хры-
сція нізаваным светам, кантакты з Олавам Тругвасанам 
урэш це прыскорылі прыняцце князем рашэння пра пераход 
Русі ад язычніцтва да хрысціянства. 
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ФАЛЬКЛОРНА-МІФАЛАГІЧНЫЯ ВОБРАЗЫ М. БАГДАНОВІЧА Ў БАЛГАРСКІХ ПЕРАКЛАДАХ

Таццяна Жыркевіч (Магілёў, Беларусь)

У спадчыне М. Багдановіча фальклорна-міфалагічныя 
вобразы, якія сталі сімваламі роднага краю, яскрава пада-
дзены ў цыкле «У зачараваным царстве» зборніка «Вянок». 
Паэт звяртаецца да іх, таму што гэтыя вобразы ўздымаюць 

ў яго розныя пачуцці: радасць, смуту, захапленне. Беларускі 
мастак імкнецца раскрыць «думкі і пачуцці асобы ў яе 
шматгранных сувязях з гісторыяй чалавецтва і свайго на-
рода» [2, с. 18]. Сам М. Багдановіч заўважаў: «Период ми-
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фотворчества прошел… значение их забыто, сами мифы 
перепутаны. Но народ пользуется ими, как готовым мате-
риалом, в целях литературных для создания сказки» [3, 
с. 421]. Менавіта народныя казкі, легенды, паданні ўводзяць 
чалавека ў свет гарманічных пачаткаў жыцця. Яны вызна-
чаюцца непаўторнасцю вобразаў старажытнай паэзіі, насе-
лены міфалагічнымі істотамі беларускага фальклора (ля су-
намі, русалкамі, вадзянікамі). Гэтым зваротам да народных 
вытокаў М. Багдановіч значна пашырае мастацкія сродкі 
і прыёмы беларускай паэзіі, узбагачае вобразную сістэму.

Творча пераасэнсоўваючы фальклорна-міфалагічныя 
вобразы, паэт напаўняе іх рэальным зместам, чалавечымі 
эмоцыямі і роздумам. Яму ўдалося пазбегнуць стылі за ва-
насці, захаваць непасрэднасць, свежасць паэтычнага бачан-
ня беларуса. Пры гэтым вершы прывабліваюць лака ніч-
насцю, выразнасцю, асаблівай рытмікай, якая набліжаецца 
да народнай казкі.

З усіх вершаў цыкла «У зачараваным царстве», дзе най-
больш яскрава адлюстроўваюцца міфалагічныя вобразы, 
можна выдзяліць «Чуеш гул? – Гэта сумны, маркотны ля-
сун», «Возера», «Вадзянік» і «Завіруха» з цыкла «Места». На 
іх звярнулі ўвагу і балгарскія перакладчыкі.

Творчасць М. Багдановіча захапіла балгарскіх літа ра-
тараў «вытанчанасцю радка, высакароднай думкай і эма-
цыйнай свежасцю» [1, с. 45], паэтычным эксперыментам, 
наватарствам у беларускім вершаскладанні, распрацоўкай 
беларускай пейзажнай, любоўнай і філасофскай лірыкі, 
таксама шматлікімі перакладамі. «Багдановіч з зайздрост-
най эрудыцыяй і бездакорным густам перакладаў на бела-
рускую мову антычныя, еўрапейскія і сусветныя паэтыч-
ныя вобразы, каб паказаць магчымасць роднай мовы» [1, 
с. 10]. Перакладчык паэзіі М. Багдановіча Хрыста Папоў 
заўважаў: «Паэтычныя цыклы… – гэта часткі адзінага за-
латога яблыка, сталай лірыцы, у якой сабраны паэтычны 
геній беларусаў» [1, с. 5].

Мастацкі пераклад мае два бакі: ён уяўляе не толькі 
«пераклад» твора з адной мовы на іншую, але і «перавод» 
яго з адной нацыянальнай культуры ў другую. І ступень 
успрымання чытачом дадзенага твора шмат у чым зале-
жыць ад перакладчыка, ад таго, наколькі тэкст выклікаў 
у ім водгук і суаднёсся з душэўным настроем, што дазваляе 
глыбей пранікнуць у нацыянальныя асаблівасці пераклад-
чага матэрыялу і знайсці адэкватныя выразы ва ўласнай 
мове (напрыклад, перадаць ідэйны і эмацыйны змест, 
лексічны каларыт, стылёва-інтанацыйныя асаблівасці, роз-
ныя адценні арыгіналу, сінтаксічную дынаміку і інш. 

Перакладчык павiнны мець не толькi выдатныя здоль-
насцi iнтэрпрэтатара iншанацыянальнай лiтаратуры, але 
i пранiкаць у самую сутнасць яе, спасцiгаць мастацкiя вар-
тасцi твора. Калі творчасць якога-небудзь паэта западае 
ў душу перастваральнiка, адпавядае яго ўласным думкам, 
тады, па словах Х. Папова, «праца перакладчыка становiцца 
прыемнай i прыносiць глыбокае задавальненне» [1, с. 5].

М. Багдановiч сам быў выдатным перакладчыкам, але 
патрабаваў перадачы не лiтаральнага зместу верша, а яго 
«духу», і ў артыкуле «Забыты шлях» заўважаў: «Можна 
пiсаць <…> не намагаючыся падрабiцца пад народную пес-
ню, але ў народным духу» [3, с. 290].

Большая частка перакладаў вершаў М. Багдановіча на-
лежыць Х. Папову, які выпусціў зборнік «Златни струни». 
Тут беларускі мастак успрымаецца як паэт пачатку ХХ ста-
годдзя, з характэрнымі для таго часу мастацкімі прыёмамі 
сімвалістычнага напрамку (яркая каляровасць, роля сімва-
лаў). Перакладчык убачыў у паэзіі М. Багдановіча асаблівую 
чуллівасць, дасканаласць форм. Ён настройвае чытача на 
сустрэчу з Паэтам, які ўслаўляе прыгажосць і свабоду, гар-
монію чалавека з прыродай.

М. Багдановіч дасканала даследваў беларускі фальклор, 
пагэтаму ў вершах ўзнавіў ужо пазабытыя міфічныя вобра-
зы лясуна (дух леса), пана Падвея (увасабленне зімовай сты-
хіі), вадзяніка (дух рэк і азёр). У балгарскіх перакладах ад-
нак гэтай разнастайнасці не адчуваецца. Х. Папоў, імк ную-
чыся зрабіць гэтыя вобразы больш зразумелымі для бал-
гарскіх чытачоў, надзяляе ўсіх адзіным іменем «горски дух» 

(«лясны дух»): «Чу ли горския дух? Пак засвирил е той…» 
(«Чуеш гул? – Гэта сумны, маркотны лясун»), «Тук лес шу-
мял с ели, с води, / тук горски дух живял преди» («Стаяў 
калісь тут бор стары, / І жыў лясун у тым бары» з верша 
«Возера»). Назву верша «Вадзянік» Х. Папоў таксама пера-
клаў як «Горският дух». У гэтым творы беларускі паэт 
вельмі каларытна апісвае вадзяніка: «сівавусы, згорблены», 
«залег між цінай», «твар травой аблутана, быццам па-
вуцінай». Другі слупок верша паказвае тое, што бачыць 
істота: навакольная прырода – вада, асока, лаза, хвалі – 
спіць адвечным сном, што прывабна стану старога 
вадзяніка. Х. Папоў па-свойму інтэпратаваў верш, акцэнтуя 
ўвагу не на вобразе вадзяніка, а на праявах прыроды, дзе 
ёсць не толькі настрой «адвечнага сна» («тишината на 
храсти и повети»), але і пабочныя гукі – «коне трополят», 
«звън на подковите», «иде да викна», «смях ракитите», чаго 
мы не убачым ў творы беларускага аўтара.

Міфічны вобраз пана Падвея паўстае ў вершы «Заві-
руха». Твор вельмі дынамічны і насычаны рознымі адцен-
нямі гукаў: «у бубны дахаў вецер б’е», «грыміць», «звініць», 
«пяе», спеў ліецца», «гудзіць». Малюнак верша нагадвае 
звар’яцелы танец, які выконваюць пан Падвей і мяцель, 
«сп’янелыя» «снежным віном», «дзікім хмелем». Рытмічнасць 
надаюць і лексічныя паўторы («У бубны дахаў вецер б’е, / 
Грыміць па ім, звініць, пяе»).

На балгарскай мове гэты верш вядомы ў перакладзе 
Найдана Вылчава, які паспрабаваў захаваць дынамічнасць, 
гукапіс, агульны настрой арыгінальнага верша: «бушува бе-
сен вихър», «ламаринено дан-дан», «звън», «брулят», «пее», 
«пир е дигнал». Але пры гэтым аўтарскі паўтор Н. Вылчаў не 
захаваў, а перадаў са зменамі (параўнайце: «бушува бесен 
вихър вън», «бушуват диви вихри вън», «че бесни ветри 
брулят вън», «фучи пиян и пее вън»), што парушае зграбны 
«танец» багдановічавага твора. Да і самі міфічныя істоты 
дадзены па-іншаму. Калі у беларускага мастака зімовая не-
пагода – гэта «танец» дзвух асоб: пана Падвея і мяцелі (на 
гэта ўказваецца і ў назве твора – Завіруха як жаночая істота, 
Падвей як мужчынская), то ў перакладзе выступае толькі 
адна – пан Буран (вынесены і ў назву твора). Атрымліваецца, 
што ўсё дзейства – гэта справа аднаго звар’яцелага Бурана. 
Па сутнасці так і ёсць. Але ў М. Багдановіча адчуваецца 
нейкая гармонія ў шалёным танцы Падвея і мяцелі, а ў пе-
ракладзе – толькі нястрымны разгул адной істоты.

Фальклорна-міфалагічныя вобразы М. Багдановіча ў бал-
гарскіх паэтычных перакладах дадзены з улікам таго, як іх 
будуць успрымаць чытачы іншай культуры. Перакладчы-
кам удалось пранікнуць у глыбіню паэтычных вобразаў бе-
ларускага паэта, паказаць узаемнасць прыроды і чалавека, 
што надае высокі эстэтычны і духоўны сэнс творам.

Такім чынам, даследуя творы М.Багдановіча на балгар-
скай мове, можна зрабіць наступныя вынікі: перакладчыкі, 
каб захаваць паэтычную форму і арганізацыю верша, ахвя-
роўваюць паэтычным малюнкам і нават асноўнымі фальк-
лорна-міфалагічнымі вобразамі, дабаўляюць новыя словы, 
змяняюць граматычныя формы, сінтаксіс; яны імкнуцца не 
проста адлюстраваць твор па-балгарску, але i паказаць свае 
адносiны да яго, свае разуменне iдэйнага сэнсу; пераклад-
чык – гэта таксама творца, таму мае права на імправізацыю, 
пры гэтым захаваць агульны настрой верша-арыгінала, яго 
эмацыянальную дакладнасць.
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КУЗЬМА ЧОРНЫ І ВАСІЛЬ БЫКАЎ: ДЗЕЯЧАС

Людміла Карпава (Мінск, Беларусь)

Калі вызначыць кардынальныя праблемы мастацкага 
даследавання існасці ХХ стагоддзя, то імі будуць – час і ма-
раль, асоба і трагічныя «зломы гісторыі». Менавіта тра-
гізмам і гераізмам ваенных дзён згадваецца Вялікая Айчын-
ная вайна, аддаленая ад нас ужо больш чым паловай стагод-
дзя. Яна працягвае жыць у геннай памяці беларусаў, напа-
мінаючы і напамінаючы, якіх неймаверных духоўных вы-
сілкаў каштавала рэалізацыя права на жыццё, каштавала 
самаахвярная мужнасць у імя Вялікай Перамогі.

Дзякуючы ўнікальнаму мастацкаму зроку не аднаго па-
калення творцаў, набліжаюцца, аднаўляюцца і набываюць 
адзнакі канкрэтных рэалій тыя далёкія падзеі ваеннага часу.

Не малую лепту ў гэту пачэсную справу ўнёс класік бе-
ларускай літаратуры – Кузьма Чорны. Яго антымілітарысцкія 
творы, напісаныя ў вайну і пра вайну, месцяць у сабе і праў-
дзівы паказ народнага супраціву фашысцкай навале, і тра-
гізм ваенных будняў, і філасофскае асэнсаванне жорсткага 
дзеячасу, і моцную повязь прыватнага лёсу дзейных асоб 
з глыбіннымі праблемамі нацыянальнага жыцця, і тонкае 
пранікненне ў духоўны свет чалавека на вайне.

Арыентацыя на лепшыя здабыткі рускай і сусветнай 
класікі, пераасэнсаванне іх дазволілі К. Чорнаму заставацца 
абсалютна самабытным нацыянальным мастаком-навата-
рам і, у першую чаргу, у ваеннай раманістыцы – вышэйшым 
яго творчым дасягненні. Ды і нястомныя мастацкія пошукі 
празаіка, якія прывялі яго да стварэння ваенных раманаў, 
рабілі дабратворны ўплыў не толькі на яго літаратурных 
паплечнікаў, а і тых, хто ішоў на змену, бо былі плённыя.

Уплыў твораў і асобы Кузьмы Чорнага на айчынную 
про зу адчуваўся, зразумела, даўно. Але характэрна, што сі ла 
гэтага ўплыву мацнела з гадамі, дазволіўшы нацыянальнаму 
эпічнаму слову пра вайну стаць пачутым не толь кі ў Белару сі, 
але і далёка за яе межамі. Праўда, уплыў маштабнай чорнаў-
скай прозы прытармазіла акалічнасць, што яна ўбачыла свет 
не адразу, як была напісана, а пасля смерці аўтара: «Вялікі 
дзень» і «Скіп’ёўскі лес» у 1946–47 гадах, «Пошукі будучыні» 
ў 1950 годзе, а «Млечны шлях» толь кі ў канцы 1954 года. 
Тым не менш, водгулле, якое пасля знай шлі чорнаўскія тво-
ры ў літаратурнай практыцы бела рускіх празаікаў, цяжка 
пераацаніць. Яны атрымалі як бы сваё другое жыццё.

Надзвычай блізкай да чорнаўскай канцэпцыі ката стра-
фізму быцця беларусаў у інфернальным дзеячасе вайны, 
яго клопату аб будучыні, яго імкнення ўскрываць сэнс су-
часнай гісторыі з’яўляецца ацэнка апошняй вайны Васілём 
Быкавым як нечага такога, у чым «бачацца вельмі многія па-
чаткі, якія ўваходзяць у нашыя дні і выходзяць у будучае».

Філасофска-эстэтычны змест і аўтарская канцэпцыя 
змадэляванага мастацкага дзеячасу ў творах К. Чорнага на-
даюць ім эмацыянальную і ідэйна-сэнсавую глыбіню, бо 
выяўляюць значнае і хвалюючае ў пэўных з’явах і падзеях. 
Даследаванне дзеячасу ў быкаўскіх творах таксама право-
дзі цца на аналітычна-псіхалагічным узроўні, што з’яў ля-
ецца асновай духоўна-эстэтычнага і філасофскага пазнан-
ня чалавечай душы.

Блізкая ў гэтых празаікаў і ўвага да самага пільнага на 
свеце пытання – жыцця і смерці, і імкненні, мацуючыя ў чы-
тача патрыятызм, мужнасць, адначасова выхоўваць няна-
вісць да вайны; блізкія і драматычны напал, выбар сітуацый, 
у якія ставяць яны сваіх персанажаў, іх увага да лакальных 
падзей.

Калі, скажам, М. Лынькоў у рамане «Векапомныя дні» 
асобу і калектыў падае ва ўзаемадзеянні, пры якім калектыў, 
як правіла, стымулюе маральную энергію асобы, то К. Чор-
ны, а за ім і В. Быкаў стараюцца выбраць абставіны, пры якіх 
чалавек або два-тры чалавекі, ізаляваныя ад калектыва, 
дзейнічаюць, кіруючыся толькі ўласным разуменнем ма-
ральнага абавязку, бо для пісьменнікаў галоўным заўсёды за-
ставалася не толькі высвятленне таго, што ёсць Дабро і Зло, 
але і наколькі законы, па якіх жыве чалавек, адпавядаюць 
аксіялагічнай сістэме маральных каштоўнасцяў. «Тра ды-
цый ны для К. Чорнага прыём – праз лёс асобнага чалавека, 

маленькага мястэчка выявіць барацьбу ідэй, погляды на свет, 
бурлівыя, трагічныя катаклізмы ХХ ст.» [2, 161] характэрны 
і для мастацкага асэнсавання падзей В. Бы кавым. І тут, трэба 
сказаць, Васіль Быкаў ідзе яшчэ далей – яго героі значна 
актыўнейшыя, як актыўнейшыя іх думкі, перажыванні, што 
яскрава і натуральна выліваюцца ў рашучыя ўчынкі. Бой, 
смяротная сутычка з ворагам заўсёды ў цэнтры быкаўскіх 
твораў, яны – кульмінацыі ў развіцці ха рактараў, у іх героі 
раскрываюцца ўсе, і з гранічнай выразнасцю відаць, чаго 
яны дасягаюць, на што здатныя. В. Бы каў сцвярджае: леп-
шыя якасці чалавека раскрываюцца ў по дзвігу.

Не прыхарошваючы рэчаіснасці, паказваючы, што ад-
бі рала з духоўных каштоўнасцяў у чалавека вайна, В. Быкаў 
часта малюе і тое, як высока ў пякельным агні ўзнімаецца 
чалавек, як вайна нараджае ў яго доблесць і высокую адказ-
насць за жыццё, як расце ў яго неадольная патрабаваль-
насць да сябе і другіх, як абвастраецца непрымірымасць да 
нізкага, подлага. Падпарадкуючыся «абсурду вайны як аб-
сурду жыцця», улюбёныя героі празаіка «дзейнічаюць, ах-
вяруюць сабой дзеля перамогі над гэтым абсурдам» [3, 202].

В. Быкаў напамінае таксама і пра тое, што знішчаючы 
ворага, варта помніць і пра гуманістычныя нормы. І, бяс-
спрэчна, меў рацыю вядомы ўкраінскі літаратуразнаўца 
Л. Навічэнка, які, параўноўваючы першыя творы ўкраінскіх 
і беларускіх празаікаў пра вайну з творамі наступных дзе ся-
цігоддзяў, сярод якіх былі, напрыклад, раманы А. Адамовіча 
і аповесці В. Быкава, адзначаў, што стала відаць, як моцна 
наблізіліся аўтары да супярэчнай складанасці падзей і люд-
скіх лёсаў, да натуральнай шматколернасці жыцця і нават 
да дакладнага паказу многіх бакоў ваеннай рэчаіснасці, якія 
раней падаваліся ў павярховым «першым набліжэнні». 
Праўда, Л. Навічэнка не разглядаў раманаў К. Чорнага, але тое 
пазітыўнае, што неслі з сабой творы В. Быкава, А. Адамові-
ча, ён вызначыў трапна.

У сваіх манаграфічных працах, дзе даследуецца творчы 
плён В. Быкава-празаіка і, зразумела, яго творы, прысвеча-
ныя другой сусветнай вайне, В. Буран, І. Дзядкоў, А. Афа-
насьеў, А. Шагалаў і інш., аналізуючы, чаму і на чым робіць 
акцэнт пры вырашэнні ваеннай тэмы беларускі празаік, як 
правіла, звязваюць ўвагу аўтара да маральна-этычных праб-
лем з агульнай барацьбой за пастаяннае духоўнае ўда ска-
наленне асобы чалавека. Адсюль больш паслядоўны і на-
стой лівы зварот мастака да катэгорыі сумлення. Большасць 
герояў В. Быкава насамрэч знаходзяцца ў становішчы, што 
можна адзначыць як «сам-насам з сумленнем» або «перад 
судом уласнага сумлення». В. Быкава сапраўды займаюць 
не маштабы бітваў, а маштабы чалавечага духу, акрэсленыя 
ў варунках дысгарманічнага дзеячасу.

Ведучы гаворку пра ўнікальнасць пісьменніцкіх зда-
быт каў В. Быкава, Дз. Бугаёў у кнізе «Спавядальнае слова» 
дае дакладнае вызначэнне феномену творцы : «Вельмі чуй-
ны да грамадскай атмасферы, у якой мы жывём, да людскіх 
боляў і бедаў у нашу скрутлівую эпоху, Васіль Быкаў у сваёй 
творчасці, узрошчанай на беларускай глебе, але арыентава-
най на агульначалавечыя маральна-этычныя каштоўнасці, 
адлюстроўваў трагічную праўду часу з вялікай мастацкай 
сілай» [1, 38]. І з гэтым, безумоўна, нельга не пагадзіцца.

Разам з тым тут хочацца напомніць, што ваенныя тво-
ры К. Чорнага шмат што падсказалі сучасным пісьменнікам, 
якія пішуць пра значэнне для чалавека і грамадства ду хоў-
ных і маральных каштоўнасцяў, пра неабходнасць для чала-
века пераканаўчых адказаў на адвечныя пытанні чалавечага 
быцця. Зразумела, не аднымі толькі мастакоўскімі зда быт-
камі К. Чорнага вызначаецца напрамак, у якім гістарычна 
развіваліся эстэтычныя ідэі І. Мележа, А. Адамовіча, В. Бы-
кава, І. Чыгрынава, І. Пташнікава, В. Казько і інш. Аднак, 
калі б гэтых здабыткаў не было, то змест іх ідэй, сіла іх 
уздзеян ня, магчыма былі б іншымі.

Адны вучыліся і вучацца ў Кузьмы Чорнага, як слу-
жыць радзіме і часу, другія бяруць за эталон мастацкі ўзро-
вень ягоных твораў, трэція працягваюць пошукі, што ён 
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вёў, чацвёртыя наследуюць яго паэтыку… Такім чынам, 
чорнаўская традыцыя з удзячнасцю ўспрымаецца і засвой-
ваецца літаратурнымі творцамі на ўсіх узроўнях арганізацыі 
мастацкіх тэкстаў.

К. Чорны стаяў ля самых вытокаў станаўлення сучас-
най беларускай мастацкай прозы. Сёння наша літа ра ту-
разнаўчая навука на поўных голас сказала пра маштабнасць 
і глыбіню асэнсавання пісьменнікам праблем агульначала-
вечага гучання і вострасацыяльных працэсаў мінулай бур-
лівай эпохі. Заснаваная на традыцыях, гісторыі народа, 
чорнаўская літаратурная спадчына стварае спрыяльную 
глебу для развіцця новых тэм, жанраў, стыляў на шляху фі-

ласофскай, псіхалагічнай, маральна-этычнай заглы блен-
нас ці, мастацкай дасканаласці ў паказе асобы ва ўсіх яе на-
ту ральных чалавечых праявах.
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ФІЛАСОФІЯ ЖЫЦЦЯ І СМЕРЦІ: ДУХОЎНЫЯ ЛАБІРЫНТЫ ГЕРОЯЎ АПОВЕСЦІ «СОТНІКАЎ» В. БЫКАВА

Вольга Козіч (Мінск, Беларусь)

Сорам і ганьба для свету вайна,
Як ні мяркуй, ні судзі,

З боскіх законаў смяецца яна…
А. Гарун

Чалавек жыве ў бінарнай пазіцыі паміж Жыццём 
і Смер цю. У мірны час паміж імі большая ці меншая адле-
гласць. Ваенныя абставіны парушаюць многія каноны, 
у тым ліку лагічныя повязі вышэй названых паняццяў. Су-
стрэча з бядой, з горам, са смерцю – трагічны, але нічым не 
заменны спосаб зразумець сэнс жыцця. Смерць у многім вы-
тлумачвае наяўнасць маралі, этычных нормаў. На мяжы 
«паміж» ідзе спасціжэнне сумленнасці, прыгажосці, муж-
нас ці, па сутнасці, усяго спектра маральна-этычных каш-
тоў насцей.

Беларуская літаратура падрыхтавала глебу для ўсе ба-
ковага даследавання прыёмаў, спосабаў стварэння, аб ма-
лёў кі мастацкіх вобразаў, спосабаў і сродкаў раскрыцця псі-
ха логіі чалавека. Гэта творы М. Гарэцкага і К. Чорнага, І. Ме-
лежа і В. Быкава, Я. Брыля і А. Адамовіча, І. Навуменкі і І. Пташ-
нікава… Асобную старонку ў нацыянальнай прозе займае 
творчасць Васіля Быкава. Асобную адпаведна свайму та-
ленту, чалавечай індывідуальнсці. Гэта выяўляецца ў свое-
асаблівым падыходзе да паказу чалавека ваенных часоў, яго 
псіхікі. В.Быкаў лічыць, што сэнс рэчаіснасці, каштоўнасць 
дабра і зла можна пазнаць, калі чалавека паставіць перад 
знішчальнай сілай абставін. Ці існуе фатальная залежнасць 
чалавека ад абставін? Пісьменнік вырашае праблемы вайны 
ў кірунку паглыбленага філасафізму і псіхалагізму. Цікавы 
матэрыял для даследавання псіхалагічнага зместу вобразаў 
герояў дае адна з лепшых яго аповесцей «Сотнікаў».

Твор пачынаецца пейзажнай замалёўкай марознай зім-
няй ночы на лясной дарозе: «Яны ішлі праз лес глухой, за-
меценай снегам дарогай, на якой не было ні чалавега следу, ні 
каляіны, ні нават знаку ад капыта ці полазу. <…> Голы, 
затуманены прыцемкамі хмызняк. <…> Рыбак усё больш 
пазнаваў гэтую пуцявіну, якую ён памятаў яшчэ з восені, 
калі пад нагамі плюхалі лужыны, а ў лесе густа церушыў 
лістапад і восеньскі вецер імжыў наўкола нудным сцюдзё-
ным дажджом. <…> Голыя дрэўцы на схіле з суччам па та-
нулі ў снезе. Над вяршаллем хвой угары лёгка слізгаў вы-
шчарблены маладзічок месяца, які амаль не свяціў, толькі 
ледзь бліскаў у імглістым ззянні, аздабляючы змрочнае без 
зор [вылучана і падкрэслена мною – В.К.] неба» [1, с. 133–
134]. Пейзаж не стварае запамінальны, сакавіты, яркі малю-
нак. Ён служыць фонам, дзе хутка разгорнуцца асноўныя 
падзеі. Малюнак эмацыянальна псіхалагізаваны, вонкава 
не звязаны з псіхалагічным станам герояў. Спалучэнне «аду-
шаўлёных» эпітэтаў з «неадушаўлёнымі», падборка змроч-
на-настраёвых дзеясловаў дапамагае стварыць «дэкара-
цыйную» карціну, дзе павінны адбыцца драматычныя па-
дзеі. І гэты лес, і гэты месячык, з якім «было неяк весялей, 
нібы хтось жывы рупна праводзіў іх у гэтай дарозе» [1, 
с. 134], будуць адзінымі сведкамі цяжкіх думак і раз ва жан-
няў герояў у час іх руху наперад па зімовай дарозе да блі-
жэйшай вёскі. Але ўсё ж вонкавая незвязанасць пейзажных 

замалёвак з псіхалагічным станам персанажаў – гэта свое-
асаблівы прём пісьменніка, які заключаецца ў тым, што 
ўнутраныя перажыванні, часовы стан псіхікі герояў вы клі-
каюць менавіта такое багацце навакольных мясцін. Пісь-
меннік прапануе чытачу суб’ектыўны псіхалагічны вынік, 
сугучны часоваму стану псіхікі чалавека.

Ініцыятыву знаёмства з галоўным героем аповесці 
бярэ ў свае рукі Рыбак па той прычыне, што ён фізічна 
больш моцны, што на ім ляжыць адказнасць за выкананне 
задання. За спіной Рыбака чуем «прыглушаны прастудны 
кашаль, які гучаў часам бліжэй, часам далей, а цяпер вось 
дык і зусім прыціх нешта» [1, с. 134], затым, азірнуўшыся, 
бачым «тоўстыя стаптаныя буркі», у якіх герой не ідзе, 
а «шкандыбае», бачым, як «той нешта незнаёма і нязвыкла 
сутуліўся, апусціўшы голаў у глыбока насунутай, з апу-
шчанымі краямі пілотцы, і, калі падышоў, стала чуваць яго 
разгарачанае труднае дыханне, з якім той не мог саўладаць, 
нават спыніўшыся» [1, с. 135]. Тонкае пранікненне ў псі ха-
лагічныя глыбіні герояў прыводзіць аўтара да выкарыстан-
ня такога цікавага прыёма, як самааналіз і ўзаема харак та-
рыстыка персанажаў, узаемадапаўняльнасць і суіснаванне 
іх. Прыём графічных партрэтных накідаў дае пісьменніку 
магчымасць насыціць партрэтныя дэталі вялікім зместам, 
скандэнсаваць увагу менавіта на гэтых дэталях, бо яны бу-
дуць мець значэнне ў далейшым разгортванні дзеяння.

Герой В.Быкава многа думае, разважае не толькі пра 
сябе, але і пра другіх людзей, яго цікавяць «праклятыя» 
пытанні чалавецтва. Ён не спяшаецца падзяліцца думкамі з 
іншымі героямі. Разумовая сістэма замкнутая, стрыжань яе 
скіраваны ў духоўны свет, абмежаваны «я» асобы. Вы ка-
рыс тоўваецца прыём сінтэзу думак, філасофскіх раз ва жан-
няў таго, што хаваецца за словам характарызуемага героя 
і адначасна другога чалавека, паплечніка.

Пра многае ў характары Сотнікава мы даведваемся са 
слоў Рыбака. Размовы герояў – «глухія»: яны не разумеюць 
і не могуць зразумець адзін аднаго, але даюць багаты матэ-
рыял для трэцяга «субяседніка», за якім стаіць чытач. Кож-
ны штрых характару героя выклікае ў чытача псіхалагічныя 
пачуцці, перажыванні. Бачым мы, што не становіцца ляг-
чэй Сотнікаву, што «ўся яго ўвага была скіравана на тое, 
каб не збіцца з кроку, не парушыць пасільны, асвоены ім 
тэмп», што нават «успамін пра ежу не падагнаў Сотнікава», 
што ён «стомлена гробся на схіле», што «ў ягоных грудзях 
штось ціхенька рыпела, як у сапсутым гармоніку» [1, с. 139]. 
Што гэта? Натуралістычнае апісанне чалавека? Адназначна 
не, бо без фізічных пакут былога камбата не было б яго 
настойлівага роздуму аб жыцці і смерці. Усё больш і больш 
нарастае трывога чытача, калі ён амаль фізічна адчувае, як 
у Сотнікава «на правай назе адняліся, не чуваць сталі два 
пальцы», як «ныла ўсё яго прастуджанае цела, якое сёння па-
чало яшчэ і ліхаманіць», як «пачала кружыць галава, часам 
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нават штосьці правальвалася – знікала ў памяці», як «спіна 
між лапатак макрэла ад сцюдзёнага поту» [1, с. 140]. На-
растае рытм апісання, дынамізм руху. Паскораны псіха ла-
гізм дзеяння выклікае паскоранасць тэмпаў псіхалагізму 
перажыванняў, пачуццяў, псіхалагічна-філасофскую па-
глы бленасць думкі.

Нешматслоўнасцю герояў твора В. Быкава абумоўлена 
шырокае і ўдалае выкарыстанне няўласна-простай мовы. 
Значнае месца сярод спосабаў псіхалагічнага аналізу галоў-
ных герояў аповесці «Сотнікаў» займае ўспамін, які падаец-
ца то праз сны Рыбака і Сотнікава, то праз мроі фізічна сла-
бога Сотнікава. Напрыклад, успамін пра катаванне пал-
коўніка дазваляе зразумець далейшыя паводзіны Сотнікава, 
спраецыраваць характар на будучае, бо смерць палкоўніка 
ўсе будуць памятаць, але не кожны падумаў, што «тыя 
некалькі хвілін перад расстрэлам былі ягоным трыумфам, 
яго подзвігам, бо палкоўнік не ведаў нават, што яго хто 
ўчуе са сваіх» [1, с. 188]. Сотнікаў таксама сцвярджае тую 
простую выснову, што «адзіная рэальная каштоўнасць у ча-
лавека на свеце – яго жыццё» [1, с. 187]. Але і яго прыходзіцца 
аддаваць у барацьбе з фашызмам, бо жыццё пад фашысцкім 
прыгнётам ужо не мае сваёй каштоўнасці. Гэта ўжо толькі 
здзек з чалавека. Сотнікаў цяпер выразна ўсведамляе гэта.

Апошняя перад ліквідацыяй ноч для Сотнікава – ноч 
роздумаў аб сэнсе жыцця чалавека, аб значнасці асобы 
ў грамадстве, аб смерці, якая «павінна нешта сцвярджаць, 
нешта адмаўляць і па магчымасці здзейсніць тое, што не 
паспела здзейсніць жыццё» [1, с. 256]. Стараючыся не пару-
шаць складаную будову дыялектычнай думкі, пісьменнік 
перадае яе суцэльным патокам разважанняў праз цеснае 
ўзаемадзеянне няўласна-простай мовы з унутраным мана-
логам. Ці заўсёды тут вытрымана праўда характару? На 
жаль, не заўсёды. Шматразовае паўтарэнне пра абавязак 
больш садзейнічала рытарычнасці, напышлівасці слоў і фраз, 
а не глыбокаму пранікненню ў іх унутраны сэнс. 

Лёс дакляраваў Сотнікаву яшчэ адно выпрабаванне: 
здрадніцтва чалавека, якога амаль лічыў сваім сябрам. 
Цяжка, невыносна цяжка ісці на эшафот, прымаючы «дапа-
могу» Рыбака. Таму «люта пакутуючы ад болю ў назе, 
Сотнікаў ледзьве плёўся за ўсімі, стараючыся не надта 
апірацца на чужую цяпер і агідную яму Рыбакову руку. З усяе 
сілы ён намагаўся ісці сам»  [1, с. 268]. Непазбежнасць смерці 
не выклікае ў Сотнікава адчування бессэнсоўнасці супра-
ціў лення, барацьбы ахвяр. Тлумачыцца гэта ўпэўненасцю, 
што «ёсць жа на свеце штосьці непамерна важнейшае за 
сваю шкуру», і дзеля гэтага «штосьці» «на змену пакараным 
прыйдуць другія. Смелыя заўсёды знойдуцца» [1, с. 269]. Сэнс 
жыцця чалавека ў крытычных абставінах, самавыхаванне 
чалавека і выхаванне чалавечнасці ў другіх людзях, смерць 
і бессмяротнасць – вось кола тых праблем, якія хвалююць 
В. Быкава, на якія ён спрабуе даць адказы.

Адчуўшы сваю еднасць з людзьмі ў такім мнагалюд-
ным чалавецтве, Сотнікаў «нечакана ўсумніўся ў сваім заў-
сёд ным праве – нароўні з сабой патрабаваць ад іншых» [1, 
с. 273]. Упэўненасць у правільнасці выбранага дазваляе Сот-
ні каву набыць ураўнаважанасць і заспакоенасць перад 
смерцю. Знайшоўшы сэнс жыцця ў служэнні людзям і вы-
кананні абавязкаў, Сотнікаў «ціха, аднымі вачамі ўсміхнуўся 

малому – нічога, браток!» [1, с. 274]. Гэта не ўсмешка ад ус-
ведамлення таго, што хлапчук і многія іншыя запомняць 
і захаваюць у сваім сэрцы подзвіг нескароных, пярэймуць 
і перададуць іншым сілу іх любові да Радзімы – прыкладна 
так пісалі многія крытыкі. Думаецца, такая «ўсвя дом ле-
насць» гаварыла б пра наіўнасць Сотнікава, што не харак-
тэрна яму з самага пачатку. І ўсмешка, і тое, што ён сам ад-
штурхнуў цурбан, – апошняе, што мог зрабіць ён, Сотнікаў, 
для людзей.

Прынцыпамі, чалавечнасцю Сотнікава ў аповесці В. Бы-
кава ідзе суд над Рыбаком. Вайна не зрабіла асобага перава-
роту ў душы Рыбака. Першае ж паражэнне ў барацьбе з во-
рагамі прымусіла старшыну стралковай роты хавацца ў вяс-
ковых людзей, якія лячылі яго параненую нагу. Не харак-
тэрны Рыбаку самааналіз, не здольны гэты герой пра-
аналізаваць свае паводзіны па той прычыне, што ён бачыць 
сябе толькі сваімі, шчыльна зажмуранымі вачыма, а ад-
крыць іх шырэй, магчыма, не можа, але яшчэ больш магчы-
ма – не хоча, бо за гэтым стаяць як набыткі, так і страты, 
а страчваць ён не жадае. Не пра дастойны адпор ворагам ён 
думаў, а «прыкідваў і так, і гэтак, каб як абхітрыць па-
ліцыю, выкруціцца або хоць адцягнуць кару» [1, с. 227]. 
Каштоўнасць жыцця Рыбак вымярае пражытымі гадамі.

З усіх герояў аповесці Васіль Быкаў малюе найбольш 
поўны і дакладны партрэт старасты Пётры Качана. На пра-
цягу твора аўтар нідзе не расказвае пра мінулае Пётры. Гэта 
сфарміраваны, застылы ў сваёй форме характар. Пісьменнік 
увасабляе ў ім сілу народа, моц, трываласць і загартава-
насць душы народа. Гэта своеасаблівы сімвал народнага 
сумлення. Такая мастацкая дэталь, як «вялікія парэпаныя 
рукі», ужываецца невыпадкова. За гэтым – працоўнае жыц-
цё чалавека, пражытае з карысцю для людзей. Становячыся 
па просьбе людзей старастам, Пётра хоча сваёй чалавечнас-
цю змякчыць жорсткі ваенны лёс аднавяскоўцаў. Смерць 
яго – своеасаблівы ўклад у скарбніцу перамогі народа, прад-
стаўніком якога ён быў.

Смерць маці траіх дзяцей Дзёмчыхі – не толькі недара-
вальны папрок абыякавасці Рыбака (ды і Сотнікава!), але 
гэта перш за ўсё вельмі цяжкое абвінавачванне фашызму. 
Спакон веку літаратараў хвалявала тэма слёз і пакут ні 
ў чым не павінных дзяцей. Васіль Быкаў праз незвычайны 
згустак чалавечага болю ў душы трынаццацігадовай дзяў-
чынкі Басі гаворыць у абарону дзяцей, прамых ці ўскосных 
ахвяр нямецкага парадку. Пакуты яўрэйскай дзяўчынкі, 
якая дайшла свядома да жадання смерці, і той босы, у па-
драных, на шлейцы штоніках пяцігадовы хлопчык, які ма-
рыць пра кавалак звычайнага хлеба, з’яўляюцца яшчэ ад-
ным абвінавачваннем фашысцкім прыслужнікам.

Героі твораў класіка нацыянальнай прозы Васіля Быка-
ва жывуць у абставінах вайны, найбольш набліжаных да 
тра гедыі. Яны вымушаны пакутліва шукаць адказы на мно-
гія рытарычныя пытанні, бо гэта дае надзею, маральную пад-
трымку, што па-ранейшаму будуць жыць ісціна, спра-
вядлівасць, любоў… і многае іншае для тых, хто гэтага варты.
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ФОЛЬКЛОРНИЙ ОБРАЗ САДУ В ТВОРЧОСТІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА

Вікторія Колкутіна, Аліса Семенова (Одеса, Україна)

Задля відтворення власної концепції світобачення та 
світосприйняття, з метою увиразнення власного громадян-
ського кредо, естетичних поглядів, українські та світові мит-
ці зазвичай романтичного напряму послуговувались крає-
видами довкілля, образами природи, серед яких найужива-
нішими виступають концепти сонця, гір, долини, саду, пус-
телі тощо. Сучасні літературознавці ґрунтовно та цікаво 
досліджують категорії природи як одного з основних світо-
глядних і екзистенціальних понять у творчості Т. Шевчен-
ка, Лесі Українки, Івана Франка, поетів- «молодомузівців», 

а також Олександра Олеся, Миколи Вороного [2], у компара-
тивному аспекті зіставляють концептосферу у поезіях ві-
тчизняних і світових письменників.

Як зазначає Л. Шевченко, «взаємовідносини світів по-
езії і природи давні і різнопланові. Природа увійшла у літе-
ратуру широким спектром образів, моделей, тем, мотивів, 
деталей. Серед багатства матеріалу довкілля у літературі 
здавна займає чільне місце образ саду. Очевидно, що його 
популярності сприяв глибинний зміст, смислове наванта-
ження (широке розповсюдження у фольклорі, використан-
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ня у християнській символіці), а також гнучкість та елас-
тичність, що дозволяли надавати цьому топосу нових зна-
чень і збагачувати їх» [3, 31].

За своїм філософським і художнім навантаженням кон-
цепт саду у творчості Т.Г. Шевченка має фольклорну ґенезу 
(як і образ хати або сонця), але й уособлює вільний дух та 
небезпечну стихію, він романтизований та символічний, бо 
виступає в багатьох значеннях, у тому числі вказує на пое-
тів непокірний, незламний світогляд.

Дослідники творчості великого Кобзаря Ю. Барабаш 
[1], Л. Шевченко [3] стверджують, що в шевченковій карти-
ні світу сад – один із домінантних образів, рівномірно по-
ширений практично в усій його творчості. Огляд викорис-
тання Шевченком образу саду переконує в тому, що в осно-
ві його, як і багатьох інших, лежить три джерела: Біблія, 
фоль клор і літературна традиція. У Біблії первісне й осно-
вне значення саду – створений Богом рай, відділений від 
довколишнього ворожого, чужого середовища. Художнє 
значення саду як раю, райочку – також одне з основних 
у Шевченка: «Поставлю хату і кімнату, / Садок-райочок на-
саджу. / Посиджу я і походжу / В своїй маленькій благодаті. 
/ Та в одині-самотині / В садочку буду спочивати.» («Л.») [4, 
51]. Прикметно, що в цьому значенні сад у Шевченка за-
вжди асоціюється з душевним спокоєм, благодатним на-
строєм, цілковитою гармонією [1], [3]. Ці ж критики слуш-
но зауважують, що близьким Шевченкові було зображення 
саду – раю як місця щасливого, ідилічного кохання (поема 
«Невольник» та ін.). Семантика саду як земного кохання 
набула в Шевченка особливого поширення. Варто наголо-
сити: до нього згадане значення саду було невідоме україн-
ській літературі, що знала лише барокову символіку. Тут 
помітний потужний фольклорний вплив, що відчутно дав 
про себе знати й в інших смислових варіаціях саду в поета 
[1, 56]. Сад як місце зустрічі закоханих, символ любощів 
простежується вже від ранніх творів: «За карії оченята, / За 
чорнії брови / Серце рвалося, сміялось, / Виливало мову, / 
Виливало, як уміло, / За темнії ночі, / За вишневий сад зеле-
ний, / За ласки дівочі… («Думи мої, думи мої…») [4, 43]. 
Зазначені нами дослідники стверджують, що інше значення 
саду – це місце нечистого, позашлюбного кохання – також 
зумовлене залежністю від Біблії. Тема гріховного кохання 
набуває розвитку в поемі «Сотник», де основне місце дії – 
садок; близьке до цього змалювання саду і в поемі «Пе-
трусь». В обох творах сад, садочок виступають не пасивним 
тлом людських пристрастей, однаково ганебних як із погля-
ду моралі, так і громадської думки.

Показова в плані художніх особливостей зображення 
саду поема «Катерина», де сад – образ багатогранний: 
спершу це місце любощів, потім – громадського осуду 
(«Пішла б в садок поплакати, / Так дивляться люде»), і на-
решті – молитви («Пішла в садок у вишневий, / Богу по-
молилась»). Своєрідним евфемізмом тілесного кохання в 
Шевченка виступає вислів «ходити у садочок» (у поемах 
«Катерина», «Титарівна», поезії «І багата я» та ін.). Сад та-
кож асоціюється, крім любощів, із дівочою красою: у са-
дочку цвітуть дівчата («Полякам»), замолоду «по садочку 
походжала, / Квітчалась, пишалась» героїня поеми «Від-
ьма» тощо [4, 76].

Не можна не зауважити, підкреслює Л. Шевченко, що 
прикметною особливістю селянського обійстя завжди була 
неодмінна наявність саду поряд із хатою. Українській мен-
тальності притаманна сакралізованість саду, адже це місце 
відпочинку, усамітнення тощо. Годі собі уявити селянську 
хату без зеленого садочка, у комплексі вони становлять мі-
крокосм селянського життя: сад біля хати – ознака добробу-
ту, сімейного затишку, споконвічного ладу. Саме тому неви-
падкове зображення саду в поемах «Наймичка», «Москалева 
криниця» (обидві ред.), вірші «Зійшлись, побрались, поєдна-
лись» та ін., що акцентує певний ступінь достатку, родинне 
щастя, душевну чистоту героїв [3, 35]. Всохлі сади стають 
у Шевченка символом занепаду, руйнування родинного за-
тишку: «повсихали / Сади зелені, погнили / Біленькі хати» 
(«І виріс я на чужині»), аналогічне значенням має картина 
зарослого садочка, в якому пасуться ягнята у вірші «Не ки-
дай матері!» – казали», садочок коло пустки замість хати «Ра-
но-вранці новобранці» та ін. На думку Л. Шевченко, символ 
спустошеного, занедбаного саду як цивілізаційний знак руй-
нації постає в Шевченка також із біблійної традиції [3, 40].

До контрасту зображення квітучих садів і вимерлого 
села вдається Шевченко в поезії «Чума», навіяній епідемією 
холери в Україні: «Весна. Садочки зацвіли, / Неначе полот-
ном укриті, / Росою божою умиті, / Біліють. Весело землі: / 
Цвіте, красується цвітами, / Садами темними, лугами. / 
А люди біднії в селі, / Неначе злякані ягнята, / Позамикалися 
у хатах / Та й мруть» [4, 67]. Шевченко таким протиставлен-
ням, несподіваним для читача, досягає неабиякої художньої 
сили та виразності зображення мертвого села [1, 79].

Одним з найвідоміших творів, у якому найповніше ви-
явлено художнє значення образу саду, стала поезія «Садок 
вишневий коло хати». Сад у цьому вірші концентрує широ-
ку палітру смислів, уособлюючи щастя, родину, Україну. 
«Образ вишневого садка, що з’являється в зачині, набуває 
емблематичного забарвлення, зумовлюючи поступове роз-
гортання цілісної художньої картини гармонійного, ідеаль-
ного сільського вечора. Досі в численних інтерпретаціях 
поезії невиправдано мало уваги зверталося на образ саду, 
насправді визначальний у структурі твору. «Садок вишне-
вий коло хати» майже повністю реалізує справжню сут-
ність національного буття українців [1, 105].

Аналізуючи таким чином творчість Тараса Григорови-
ча Шевченка, можна сказати, що образ саду в його поезії за 
художньою місткістю наближається до символу і набуває 
особливого поширення.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ФОЛЬКЛОРНИХ СИМВОЛІВ У ТВОРЧОСТІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА: 
НАЦІОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ

Вікторія Колкутіна (Одеса, Україна)

У багатьох ранніх творах Т. Шевченка, серед яких і тих, 
які увійшли до Кобзаря 1840 року, переважає романтизм. 
Саме тоді, як зазначає сучасний український вчений Г. Кло-
чек, «поети-романтики відкрили для себе океан українсь-
кого фольклору-силу-силенну пісень, казок, пе реказів, ле-
генд… Вони намагались залучити їх у писемну літе ратуру, 
тим більше, що багато що в українському фольклорі відпо-
відало їхньому романтичному світобаченню. Безліч пе-
реказів та легенд з фантасмагорійністю були співзвучні 

твор чим настроям поетів-романтиків. Молодий Шевченко 
тонко відчув цю «вимогу жанру» і блискуче продемонстру-
вав як своє знайомство з різноманітними народними уяв-
леннями, так і вміння перетворити це уявлення в художнє 
явище» [4, с. 39].

Однак, як зауважує Є. Маланюк, романтизм поета «своє-
рідний», оскільки він «завжди проектується на реальну 
Україну, він має сталий контакт з дійсністю, з краєвидом, 
з історією, з долею народу» [6, с. 34]. І вводячи у свої твори 
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міфічні образи із усної творчості рідного народу, Т.Г. Шев-
ченко не пориває зв’язок із реальністю, розкриваючи психоло-
гічний стан своїх героїв, їх долю через фольклорні символи.

Показовим у цьому плані є концепти фольклорного 
походження, зокрема, сонця і моря, які часто зустрічається 
у творах, вміщених до «Кобзаря» 1840 р. Діапазон викорис-
тання образу сонця досить широкий: від сонця-ідола, об’єк-
та для поклоніння до сонця – символу долі, передвісника 
подій. Тут Т. Шевченко застосовує як усталені віками на-
родні повір’я, так і власне бачення цього символу в контек-
сті своєї поезії.

Наприклад, в поемі «Іван Підкова» поет використовує 
«ста лі деталі пейзажу із морських дум», які М. Коцюбинсь-
ка позначає поняттям «фольклорний примітив» [5, с. 124]: 
«Чорна хмара з-за Лиману Небо, сонце криє…» [10, с. 51]. Тут 
уявний образ сонця серед похмурого, розбурханого неба 
доповнює картину передчуття майбутньої битви, підкрес-
лює відвагу козаків перед лицем як грізної природи, так 
і чужоземних ворогів. Взагалі образ чорної хмари, яка за-
криває сонце в небі, є досить частим в давньоруських літо-
писах та українському народному героїчному епосі, й теж 
символізує передчуття небезпеки, біди. 

Серед талановитої когорти дослідників творчості 
Т. Шев ченка у 20 роках ХХ століття яскраво виокремлюєть-
ся постать Дмитра Донцова, вивчення спадщини якого 
«може істотно пришвидшити й інтелектуально поглибити 
процес відродження й прирощення національної свідомос-
ті» [3, с. 52]. Цей літературознавець у статті «Козак із мілі-
онна свинопасів» уважно спостеріг та майстерно розкрив 
один із яскравих концептуальних образів фольклорного 
походження – концепт моря. Характерно, що критик не ви-
окремлює конкретні твори Т. Шевченка, де б домінувала 
морська тематика, ймовірно тому, що хоче підкреслити цей 
концепт як один із важливих, наскрізних, завжди присут-
ній в його творчості: «Море, «миле море» – стихія вікінгів, 
символ небезпечного простору, колиска великий націй ста-
рого й нового світа, шлях великий проходи світів і основни-
ків імперій – в цілій творчості Шевченка чуєте його подмух. 
…Коли читаємо в Шевченка про Стамбул, Скутарі, Візан-
тію, про виправи наших недошлих Вілямів-Завойовників – 
бачимо сей офезний дух. Море як елемент шевченкової 
творчості – більше аніж детальні коментарі – відслонює 
його не «ратайську», а «войовницьку» душу» [2, с. 378–379].

За Д. Донцовим, на відміну від інших образів, концепт 
моря у творчості Т. Шевченка полісемантичний. Зокрема, він 
виступає символічним елементом архітипного просторового 
пейзажу-топосу. У розумінні критика, художнє мислення 
поета не уявляє лише описову, міметичну, споглядальну пей-
зажну замальовку – безкрайнє, велике, безмежне, неозоре 
море. Цих просторових епітетів дійсно не знайдемо у ранній 
творчості Т. Шевченка. Скажімо, у поемі «Іван Підкова» цей 
образ наскрізний упродовж твору – на початку, коли очолю-
вані «батьком-отаманом» [9, с. 56] запорожці збираються 
до Царграда («На байдарках! Море грає – Ходім погуляти!…» 
[9, с. 55]), та наприкінці, коли «Знову закипіло Синє море», а 
Іван Підкова «вздовж байдака» «..на хвилю Мовчки поглядає» 
[9, с. 56]. Тут море виступає одним із основних світоглядних 
і екзистенційних понять Т. Шевченка. Концепт моря скон-
денсовує у собі модель світобудови: це відкритий, але, разом 
з тим, і небезмежний простір, бо має чіткі кордони; також він 
символізує рух у просторі, тому виступає еквівалентом до-
роги, адже Іван Підкова подорожує, «веде, куди знає» [8, 
с. 26]. Цей багатогранний та колоритний образ виражає ро-
мантизований «пейзаж» душі головного героя, тому що пе-
редає його вагання, роздуми щодо того, яку обрати путь: 
«Поглядає сюди-туди – Де-де буть роботі? Закрутивши чор-
ні уси, За ухо чуприну…Не в Синопу, отамани, Панове-молод-
ці, А у Цар град до султана Поїдемо в гості» (підкресл. нами 
– В.К.)[8, с. 26]. Море передає неспокійний, бунтівний, нала-
штований на боротьбу, битву («акцію» [1, с. 241]) настрій 
і внутрішні переймання головного героя, його очікування 
подальшою битвою та водночас виступає символом-ключем 
до розуміння, з позиції Д.Донцова, екзистенційних світо-
глядних рис самого поета, адже цей образ алегоричний та 
допомагає інакомовно передати душевний стан Т. Шевченка, 
невдоволеного невідповідністю між славним історичним ми-

нулим України та її сучасним розвитком, на що поет наго-
лошує вже на початку твору : «Було колись – в Україні Ревіли 
гармати; Було колись – запорожці Вміли панувати. Панува-
ли, добували І славу, і волю; Минулося – осталися Могили на 
полі» [8, с. 25].

Т. Шевченка можна вважати майстром психологічного 
пей зажу. І саме сили природи (хуртовина, вітер, сонце, 
море та ін.) допомагають йому створити саме ту картину, 
яка б найбільш по вно відтворювала стан душі персонажа. 
Деякі прийоми, які використовує поет, набагато випереди-
ли свій час – наприклад, кінематографічний прийом. У по-
емі «Катерина» у сцені, коли героїня іде геть із села, постать 
Катерини, що пішла у свою важку й невідому дорогу, по-
ступово все зменшується і зменшується, і все те відбуваєть-
ся на тлі червоного неба, що викликає настрій тривоги [4, 
с. 77]. «Сіло сонце з-за діброви Небо червоніє; Утерлося, по-
вернулась, Пішла… тілько мріє» [10, с. 23]. Схожу картину 
спостерігаємо на початку 4-го розділу цього ж твору, коли 
заграва зимового сонця віщує драматичні події, розвиток 
яких досягає найвищого піку в кульмінації твору: «Мов по-
котьоло червоніє, Крізь хмару сонце зайнялось» [10, с. 29] 
Знову тривожний червоний колір, і порівняння з покотьо-
лом – дерев’яною дитячою іграшкою, що формою нагадує 
обруч – це «найпростіша асоціація (сонце-колесо), яка має 
своє коріння в прадавніх міфологічних уявленнях усіх 
індоєвро пейських народів»[5, с. 101].

«Більшість пейзажів у Шевченка або ж світанкові, або 
вечі рні. Очевидно, саме в цей час природа ввижалася йому 
живо писною, найбільш виразною, рельєфною, наповненою 
смис лом» [4, с. 44]. І з цим пов’язаний такий зворот, як «до 
схід сонця», який досить часто зустрічається у ранніх поезі-
ях на означення частини доби, ніби ще таємничої, схованої 
від людського ока, однак уже передвісниці нового дня, но-
вих подій. Часто Т.Шевченко, співчуваючи стражданням 
своїх геро їнь, ніби «ховає» їх від осуду сторонніх, радить пе-
режити свої емоції саме «до схід сонця». Наприклад, у «Ка-
терині»:

«А щоб личко не марніло,
З чорними бровами -
До схід сонця в темнім лісі
Умийся сльозами.
Умиєшся – не побачать,
То й не засміються,
А серденько одпочине,
Поки сльози ллються» [10, с. 27]

Схожу пораду дає дівчина в «Тополі», коли просить 
топо лину глянути, чи йде її милий:

«Подивися, тополенько,
Як нема-заплачеш
До схід сонця ранісінько,
Щоб ніхто не бачив» [10, с. 48] 

Тут образ тополі асоціюється з образом самої дівчини, 
бо врешті-решт героїня теж стає деревом, і тому ці слова 
сприймаються як порада самій собі, теж таємнича.

В інших випадках образ «до схід сонця» асоціюється 
з журбою, сумом, лихим дійством. У Катерини після про-
щання з рідним селом:

«… як роса та до схід сонця
Покапали сльози…» [10, с. 23]

Згодом, уже ставши матір’ю, Катерина приходить з си-
ном у садок (щоб не бачили люди) [4, с. 74]: «Зайде сонце – 
Катерина По садочку ходить, На рученьках носить сина, 
Очиці поводить…» [10, с. 19] У поемі «Тополя» сонце також 
знаменує собою періоди життя людини. Наприклад, «полу-
день» сприймається як пере хід від молодості до зрілості: 
«Біле личко червоніє Недовго, дівчата! До полудня, та й 
зав’яне…» [10, с. 44] 

У деяких випадках значення концепту сонця сягає свого 
пе рвісного міфологічного значення – сонце як ідол, як вічна 
сила, наділена надприродними якостями. У «Перебенді» 
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Шевченко зма льовує кобзаря-шамана, душа-думка якого [7, 
с. 42]: «Спочине на сонці, його запитає, Де воно ночує, де воно 
встає…» [10, с. 42] Діалог з вищими істотами-духами в ша-
манському міфі нері дко відбувається у формі перевтілення 
шамана в співрозмовни ка. Як сонце високий кобзар у своїй 
самостійності на землі, се ред людей, бо він той, «хто все 
знає», «все чує» [7, с. 43] Схожий образ кобзаря, в якого гово-
рить серце, спостерігає мо і в фінальній сцені «Катерини», 
коли кобзар і його поводир «Помолились на схід сонця, Пішли 
понад шляхом» [10, с. 34]. Найбільшого свого розвитку на-
буває концепт сонця у зна ченні долі, прихильної чи лихої до 
персонажа: «А без долі біле личко – Як квітка на полі: Пече 
сонце, гойда вітер, Рве всякий по волі…» [10, с. 20], «Без мило-
го сонце світить, Як ворог сміється…» [10, с. 45].

Порівняння «роса-сльози» ще раз підкреслює не при хо-
ва ний, сильний у своїх почуттях стан героїні. До тієї ж Ка-
терини звернені сповнені пекучого болю слова матері, яка 
жалкує про народження своєї дитини: «Проклятий час-го-
динонька, Що ти народилась! Якби знала, до схід сонця Була 
б утопила…» [10, с. 21] «До схід сонця» тут – час, коли ще 
можна чинити темні справи, бо сонце – «світло», ще не зій-
шло, отже, події ще не на були «освітлення», тобто, розголо-
су. Таку ж функцію виконує схід сонця і в поемі «Тарасова 
ніч», де ніч виступає прикриттям для задуму козаків, а по-
чаток дня викриває наслідки їх дій: «Лягло сонце за горою, 
Зірки засіяли, А козаки, як та хмара, Ляхів обступали. Як 
став місяць серед неба, Ревнула гармата; Прокинулись ляшки-
панки-Нікуди втікати! Прокинулись ляшки-панки, Та й не по-
вставали: Зійшло сонце-ляшки-панки Покотом лежали» [10, 
с. 37]. Також переважно вночі відбувається дія і на початку 
поеми «Катерина», де героїня, боячись розголосу і осуду гро-
мади, ховалася під покровом ночі від людських очей: «Не жу-
риться Катерина – Вмиється сльозою, Візьме відра, опівночі 
Піде за водою, Щоб вороги не бачили…»[10, с. 18].

Через концепт сонця поет також показує поневіряння, 
при ниження, соціальну нерівність персонажа, в даному ви-
падку-сироти, в якого люди хочуть забрати останнє, що да-
роване всім-світло сонця:

«Сиротині сонце світить
(Світить, та не гріє) -
Люди б сонце заступили,
Якби мали силу,
Щоб сироті не світило,
Сльози не сушило» [10, с. 27]

Образ сироти, покривдженої дитини був дуже близь-
кий Шевченку. Цей образ асоціюється зі станом тодішньої 
України, її бідного, змученого селянства, якому теж «засту-
пили со нце», щоб «сльози не сушило», та й і з образом само-
го поета, який також зазнав поневірянь на життєвому шля-
ху. І змальо вуючи сонце над «ланами широкополими», поет 
вірив, що на стане той час, коли воно яскраво світитиме усім 
знедоленим, і в країні більше школи не буде темряви, лиха 
та сліз.

Отже, з позиції національної герменевтики ідейно-ху-
дожнє навантаження образу сонця і моря у ранній роман-
тичній творчості Т.Шевченка поліфункціональне. Т. Шев-
ченко, завдячуючи фольклорним образам, занурився в іс-
торіософські проблеми, осягнув розуміння української іс-
торії, що вербалізувалося в проаналізовані нами концепти. 
Діапазон їх використання досить широкий: від екзистен-
ційної риси індивідуально-авторської поетики, від кореля-
ту психологічного стану та настрою головних героїв, до ви-
разного виражально-зображального літературно-психоло-
гічного топосу. 
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ФОЛЬКЛОРНЫЙ ЯЗЫК В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Чжай Ли (Харбин, Китай)

Термин «фольклор», который впервые в 1846 году ввёл 
в науку английский учёный У.Дж. Томс, в переводе означает 
«народная мудрость». Понимают этот термин по-разному: 
иногда под ним подразумевают любое народное искусство 
(танцы, музыку, резьбу по дереву и прочее), иногда – только 
словесное [1, с. 1]. Определение фольклора по словарю 
Ожегова – это народное творчество; совокупность народ-
ных обрядовых действий [2, с. 855]. 

Несмотря на разногласия между фольклористами, что 
называть народным поэтическим творчеством, вероятно, 
все согласятся в том, что ему присущи такие определяющие 
черты, как коллективность, традиционность и устный ха-
рактер произведений. Коллективность народного творче-
ства – это прежде всего общность поколений, которая про-
является на самых различных уровнях: общность поколе-
ний семьи, села, региона, народности. Иными словами: 
коллективность неотделима от традиции передачи произ-
ведений от одного поколения к другому, и эта передача 
должна осуществляться обязательно устным путем. Рус-
ское устное народное творчество – это дописьменная фор-
ма культуры. За долгие века существования произведения 
фольклора вобрали в себя народный опыт, народные пред-
ставления о добре и красоте, образное восприятие мира, 
что выражается в сказаниях и сказах, легендах и преданиях, 

балладах и песнях, загадках и пословицах, народных играх, 
сохраняющих национальный колорит.

Когда называют поэтический фольклор искусством 
слова, необходимо добавлять, что это слово обязательно 
должно быть устным. В этом его принципиальное отличие 
от литературы – искусства письменного слова.

Устное слово имеет свои особые художественные воз-
можности: мимику, жест, тембр голоса, интонацию и дру-
гие средства, которые литература не может использовать 
или использует ограниченно. Передача устного слова на 
письме всегда останется суррогатом. Любая письменная 
фиксация сказки, песни носит характер имитации, которая 
при всей своей полезности (даже необходимости) не может 
заменить оригинал, как не может заменить фотография 
живой объект [3, с. 241].

Фольклор как непосредственное традиционное твор-
чество народной массы запечатлел в себе все свойства эт-
нического менталитета, начиная с осознания этносом свое-
го происхождения, исторических судеб, отношений с сосе-
дями (родственными и неродственными) и кончая объяс-
нением особенностей бытового, психического, семейного, 
народно-племенного уклада жизни, привычек, характера 
народа и свойств языка. Для литературы большинства на-
родов мира, источником и почвой возникновения художе-
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ственной литературы стал фольклор, или устное народное 
творчество.

Фольклор оказал огромное влияние на письменную 
литературу. Наиболее полно проявляется оно в литератур-
ных сказках. Это и простое переложение народных сюже-
тов, и создание на их основе новых сказок, как у Ершова 
«Конек-горбунок», и использование принципов народных 
сказок, их мотивов, разнообразных характеров и типов для 
создания произведений этого жанра, с сохранением духа, 
концентрацией особенностей сказок. Влияние фольклора 
заметно не только на литературных сказках. В рассказах 
Л. Н.Толстого для детей, в его повести «Кавказский плен-
ник», в рассказах Д. Н. Мамина-Сибиряка о природе Урала, 
в детских стихотворениях Н.А.Некрасова и в произведени-
ях для детей многих других писателей заметно влияние на-
родного творчества. В таких литературных произведениях 
проявляются следующие фольклорные традиции:

1) писатели часто используют фольклорные сюжетные 
мотивы (например: ненависть мачехи к падчерице, чудесное 
происхождение главного героя, нравственное испытание 
героя, спасение волшебных животных-помощников и т.д.);

2) писатели часто используют традиционные образы-
персонажей, которые, как выявил отечественный фолькло-
рист В. Я. Пропп, выполняют в сказке определенные дей-
ствия-функции. Это идеальный герой, его помощник, отпра-
витель, даритель, вредитель, похищенный объект, ложный 
герой;

3) художественное пространство и время литератур-
ной сказки часто создано в соответствии с законами фоль-
клорного сказочного мира: неопределенное, фантастиче-
ское место, сказочное время (у Пушкина: «лесной терем», 
«ветхая землянка»);

4) писатели часто используют народные средства поэ-
тической речи:

• постоянные эпитеты – добрый молодец, красно сол-
нышко, белокаменные дворцы;

• троекратные повторы – тридевятое царство, три бра-
та, три сестры, три дня и три ночи, три испытания и т.д.;

• повторы слов в разных частях сказки;
• словесные формулы – особые слова, которые повто-

ряются из сказки в сказку (конь бежит, земля дрожит; что, 

Иван-Царевич не весел, буйну голову повесил; не горюй, 
ложись спать, утро вечера мудренее…);

• фразеологизмы, пословицы и поговорки, просторе-
чие и т.д.

В соответствии с возможностями детей строится компо-
зиция и стиль сказок. После небольшого вступления ти па 
«жили-были» разворачиваются основные события сюжета, в 
которых наиболее ярко проявляются черты главного героя, 
помогающие ему преодолеть препятствия и добиться желае-
мой цели. Завершается сказка небольшим эпи логом, где про-
славляется добро и осуждается зло. В сти ле сказки немало по-
стоянных формул, устойчивых эпитетов, что спо собствует 
лучшему ее запоминанию. При бесхитростности содержания, 
простоте композиции и сюжета, сказка несет в себе большой 
нравственный потенциал, пропитана высокими гуманистиче-
скими идеями, прославляет добро и зовет на борьбу со злом. 
Сказки педагогичны в самом высоком смысле слова. Не слу-
чайно К. Д. Ушинский считал их созданиями педагогического 
гения народа, а задолго до него Пушкин, считая их образцами 
художественного совершенства, восклицал: «Что за прелесть 
эти сказки: каждая есть поэма!» Поэтому не случайно русские 
писатели всегда интересов ались народными сказками, соби-
рали, записывали их со слов сказителей и на этой основе соз-
давали свои произведения.

Фольклор как искусство устного слова будет жить 
столько же, сколько будет жить устная речь. В этом смысле 
он вечен. Необходимо углубленно изучить вопросы взаимо-
связи и взаимодействия между фольклором и литературой.
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НІЛ ГІЛЕВІЧ І ФАЛЬКЛОР: АБРАНАСЦЬ, НАКАНАВАННЕ, ЛЁС

Тамара Нуждзіна (Мазыр, Беларусь)

Так ужо здарылася, што ў сучаснай культурна-творчай, 
навуковай прасторы краіны многія літаратурна-мастацкія 
з’явы не знаходзяць свайго належнага асэнсавання. Нагада-
ем, што не сталі аб’ектам сапраўднай увагі і крытыкаў, 
і навукоўцаў творчыя набыткі Н. С. Гілевіча апошняга двац-
цацігоддзя, сярод якіх раман «Родныя дзеці» – 1984, лі рыч-
ны раман «І плямы на табе няма» – 2003, паэтычныя збор-
ні кі («На флейце самоты» – 2004, «Паланез Агінскага» – 
2002, «Сказ пра залатое пёрка» – 2005, «У ноч на Пакровы» – 
2008 і інш.). А яшчэ – такія ўнікальныя рэчы, як «Пера жыў-
шы вайну» (1988) і «Між роспаччу і надзеяй» (2008). У пер-
шым выпадку – гэта, па аўтарскім вызначэнні жанравай 
пры роды, аповесць у абразках памяці, у другім – абрыс 
пройдзенага шляху ў святле адной мары. У абодвух выдан-
нях пісьменнікам абазначана як дамінантна-сутнасная ў яго 
жыццёвым і творчым лёсе з’ява далучанасці да народна-пе-
сеннай культуры з часоў далёкага маленства. Зрэшты, у апо-
весці «Перажыўшы вайну» аўтар прызнаецца, што яго зна-
ёмства з несмяротнай народнай паэзіяй «пачалося, у поў ным 
сэнсе слова, з калыскі» [1, с. 177], паколькі ён, як і многія 
з яго пакалення літаратараў, «нарадзіўся і вырастаў у ата-
чэн ні магутнай стыхіі народна-паэтычнай творчасці, на 
ўлонні паэзіі старажытных свят і абрадаў, у чароўным све-
це народных песень і казак, легенд і паданняў, прымхліц і бы-
валіц, замоў і загадак, прыказак і прыгаворак, прыкмет і па-
вер’яў» [1, с. 177].

Праблематыка канферэнцыі якраз і дае магчымасць 
звярнуцца да асобы выдатнага вучонага, фалькларыста, пе-

дагога, пісьменніка. Тым больш гэта патрэбна зрабіць у пя-
рэдадзень яго юбілею. Згадаем яшчэ і тое, што 1-га лютага 
1960 года Н. С. Гілевіч стаў выкладчыкам кафедры белару-
скай літаратуры БДУ. Выпадак паспрыяў, ці «лёс пайшоў на-
сустрач» [2, с. 156], але маладому выкладчыку выпала чы-
таць курс вусна-паэтычнай народнай творчасці. І гэта пры 
тым, што нядаўні аспірант да такога павароту, вядома, не 
быў гатовы. І тэма дысертацыі, і лекцыі па гісторыі белару-
скай дакастрычніцкай літаратуры, якія, па просьбе свайго 
навуковага кіраўніка М. Р. Ларчанкі, чытаў студэнтам-за-
воч нікам аддзялення журналістыкі, нішто тады не прадказ-
вала, што менавіта фальклор так істотна паўплывае на яго 
выкладчыцка-педагагічную, навуковую і культурна-мастац-
кую дзейнасць. Вяртаючыся душой і памяццю ў тыя шчас-
ліва памятныя гады, цяпер, з вышыні пройдзенага і набы-
тага, прыгадае, што тады, паўстагоддзя назад, Гасподзь Бог 
быў «у тую часіну надта ласкавы, калі гэткую зрабіў у маім 
лёсе карэктыроўку – на 25 гадоў прывязаў мяне як выклад-
чыка і даследчыка-навукоўца да фальклору. <…>. Гэта быў 
шчаслівы выбар лёсу, ці, скажу іначай, – жыццядайны пада-
рунак Усявышняга, яго неацэнная ўзнагарода авансам, у прад-
бачанні (на тое і Бог!), што гэты аванс я пастараюся, коль-
кі хопіць сілы, адрабіць» [2, с. 156–157].

Мастацка-біяграфічная проза Н. Гілевіча («Перажыў-
шы вайну», «Разумная дзевачка»), яго дакументальна-дзён-
ні кавыя набыткі («Між роспаччу і надзеяй», «Запісы. З дзён-
нікаў розных гадоў») наводзяць на роздум аб тым, якой за-
гадцы прыроды, геаграфіі мясцовасці, генетычнай спадчы-
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не, волі Усявышняга або яшчэ якому гаранту надзвычай-
ных здольнасцей абавязаны чалавек, душа якога аказалася 
запраграмаванай на пажыццёвае служэнне фальклору. 
І най перш народнай песні, яе хараству. У тым , што з вялікай 
сям’і Гілевічаў (з дзесяці народжаных дзяцей выжылі-вы-
раслі восем), выпаў лёс быць абаронцам роднай песні, яе за-
хопленым вучнем, руплівым збіральнікам і асвечаным вя лі-
кімі ведамі вучоным-фалькларыстам, бачыцца асобы знак.

Нават само з’яўленне на свет, здаецца, нясе пячатку 
прад вызначанасці: «Нарадзіўся я 30 верасня 1931 года, 
даждж лівым вечарам, у дарозе, побліз вёскі Лагаза – кіло-
мет раў за шэсць ад роднай Слабады і за столькі ж ад Лагой-
ска, куды вёз маму на падводзе яе дваюрадны брат Ліксандр 
Да відовіч» [2, с. 11]. Пакуль прыйшла дапамога, маці сама пры-
няла ў сябе роды, а Усявышні ахрысціў сцюдзёным асен нім 
дажджом немаўля на доўгую дарогу жыцця і твор часці, 
радасці і выпрабавання. Магчыма, праявы той боскай нака-
на ванасці азваліся ў назве і змесце першага паэтычнага 
збор ніка Н. Гілевіча «Песня ў дарогу» (1957). Паказальна 
і тое, што з дзевяці рэцэнзій, водгукаў на кнігу іх аўтары 
ў шасці назвах выкарысталі слова «песня», абазначыўшы 
такім чынам яго ключавое значэнне.

Многае ў лёсе пісьменніка і навукоўца Н. Гілевіча ўба-
чыц ца па-новаму, убачыцца ярка, выяўна, калі кіравацца 
пэўнымі філасофскімі высновамі. Сапраўды, нічога ў свеце 
не знікае бясследна. Многае, да канца не праяўленае ў сваім 
часе, не здзейсненае ў справах, не замацаванае ў друкава-
ным слове, нагадае калі-небудзь пра сябе. Абавязкова на-
гадае. На новым вітку чалавечага быцця. 

Іначай, як абранасцю, не вытлумачым той факт, што ме-
на віта ён атрымаў у спадчыну ўнікальны прыродны дар дзе-
да (з боку маці) Мікалая Давыдавіча Рулькевіча, «зна ка-
мітага на ўсю ваколіцу музыкі» [2, с. 15]. Адзін з раздзелаў 
аповесці «Перажыўшы вайну» («Шчаслівы абдзіртус») як раз 
і расказвае пра неймаверную «хэнць да музыкі» [1, с. 98] пад-
летка Ніла Гілевіча, якому ў страшэнна галодныя і халодныя 
першыя пасляваенныя гады нічога «так не хацелася, як на-
вучыцца граць на гармоніку і набыць гэты музычны 
інструмент сабе ва ўласнасць, каб мог у любую хвіліну ўзяць у 
рукі і «адвесці душу», як-то кажуць» [1, с. 94]. Пісьменніку 
ўдалося перадаць трымклівае адчуванне вялікага шчасця, 
калі «разы са два» патрымаў у руках нямецкі губны гармонік, 
калі адшукаў спосабы задобрыць вясковага музыку-інва лі да 
дзядзьку Матвеіча, каб атрымаць дазвол пайграць на яго ста-
рэнькай «хромцы» з дзіравымі мяхамі. А калі ж надарылася 
магчымасць на грошы, што нейк «наскрэбла» маці, прыдбаць 
такое-сякое адзенне ды абутак, 15-гадовы падлетак купляе 
акардэон, ведаючы, што дома будзе скандал, што сапраўды, 
як дакляравала маці, «абдзіртус будзе свяціць голым задам 
цэлы год. І ў школе і на вуліцы» [1, с. 104]. Вось так у асабістым 
выказаў аўтар сваё бачанне і разуменне агульназначнага: аб-
крадзенае вайной дзяцінства імкнулася такім чынам узняцца 
над побытавай будзённасцю. І ў гэтым немалую ролю 
адыграў талент дзеда Мікалая знаходзіць прыгожае ў свеце, 
талент тварыць хараство. Ён быў выдатным садоўнікам, 
агароднікам, пчаляром, кветкаводам, галу бят нікам. У акупа-
цыйны час запатрабаваным аказаўся яго дар варажбіта. 
Складна «вязаўся» дзедам у час «сеанса» чыйсьці невядомы 
лёс, давалася надзея, за што ад мужчын-вяс коўцаў і «тытул» 
адпаведны займеў – «выдумляка і манюка». І толькі праз 
гады зразумее значэнне тых дзедаўскіх «ка зак» для вясковых 
кабет яго абазнаны ў навуцы і твор часці ўнук: «Зразумеў 
і падумаў: ну, а яго ўнук у сваіх лірыч на-рамантычных мро-
ях – хіба не такі ж самы «выдумляка і ма нюка»?» [2, с. 18]. 

Чуйнасць паэта і навукоўца, фалькларыста, празаіка, 
публіцыста і драматурга Н. Гілевіча да народнага слова, да 
стыхіі гутарковай мовы таксама перадалася ад таго «несу-
светнага выдумлякі». Паслухаеш наступнае, скажам, вы-
казванне пісьменніка і зразумееш, адкуль жа прыйшоў той 
смак народнага слова, а за ім – і неардынарнасць паэтычна-
га вобраза: «Я ніколі, напрыклад, не чуў, каб ён сказаў «ідзе» 
або «пайшоў». У залежнасці ад таго, хто канкрэтна ідзе або 
пайшоў, дзед гаварыў: «Некуды Цыцуіш дыбае…» – «Куды ж 
гэта Кіндзё пачыкільгаў?..» – «Вунь ужо і Мырса шкандыбае 
на аселіцу…» – «Шаптуха пасунулася некуды – ці не да Гэра-
ца?..». Дарэчы, і Цыцуіш, і Кіндзё, і Мырса, і Гэрац, і Шапту-

ха – гэта не прозвішчы, гэта мянушкі, якія ён жа гэтым 
людзям і прышпіліў, і карыстацца якімі яму было прыдат-
ней, чым сапраўднымі імёнамі. Але ж і ўся вёска падхоплівала 
іх і перадавала наступным пакаленням» [2, с. 18–19].

Нельга не паверыць пісьменніку, калі ён, расказваючы 
пра свае першыя лекцыі па фальклоры, зноў перажывае 
хвіліны высокай эмацыянальнай узрушанасці, абумоўленыя 
непасрэдным асэнсаваннем вобразна-эстэтычнага зместу 
і філасофскай глыбіні народных скарбаў: «Колькі адкрываў 
для сябе паэтычных цудаў <···>! А якія ўзоры дасціпнасці, 
іранічнай і саркастычнай з’едлівасці, якія фантастычныя 
гратэскі і неверагодныя гіпербалы, якія асляпляльныя феер-
веркі мудраслоўя!» [2, с. 157]. У гэтай шчасліва ўзрыўной 
стыхіі пачуццяў маладога выкладчыка праявілася не толькі 
яго філалагічная дасведчанасць (закончана аспірантура, ча-
калася абарона дысертацыі), але і даўняя – дзіцячая – зача-
раванасць народнай песняй, улюбёнасць у дасціпнае, жывое 
слова. У працэсе работы з фальклорнымі крыніцамі і тэа-
рэтычнай літаратурай выкладчык Н. Гілевіч адкрые для ся-
бе «сусветна-маштабныя і ў той жа час нацыянальна сама-
бытныя формулы народнай філасофіі і маралі» [2, с. 157].

Якраз у тую пару і пачало нараджацца разуменне лёса-
вызначальнай сутнасці справы, якой наканавана было за-
няцца на пачатку педагагічнага шляху. Першыя лекцыі па 
вуснай народнай творчасці прымусілі задумацца і над вы-
барам адпаведных адукацыйна-педагагічных методык. Пе-
ра канаўся, што найбольш выніковым з’яўляецца не столькі 
навукова-інфармацыйны, колькі эмацыйна-размоўны стыль 
падачы матэрыялу. Выснова аб тым, што «інфармацыі – 
мора-акіян, усю яе, як ні старайся, не падасі, студэнты бу-
дуць здабываць яе самі, калі іх запаліць, захапіць і прывабіць 
радасцю пазнання Вялікай Паэзіі, Красы і Сілы Роднага сло-
ва» [2, с. 158], не страціла сваёй слушнасці і ў наш час. За 
чвэрць веку выкладчыцкай дзейнасці Н. С. Гілевіч пера ка-
наў ся ў абсалютнай перспектыўнасці абранай ім, як бы сён-
ня сказалі, адукацыйнай тэхналогіі.

Далучэнне да духоўна-культурнай спадчыны народа на 
ўзроўні навукова-тэарэтычнага асэнсавання стала для 
Н. Гілевіча «незаменнай школай» [2, с. 157], дзе развіваўся, 
гар таваўся яго талент даследчыка вуснай народнай твор-
часці і паэта, які прыпаў і прырос да яе душой, думамі і пам-
кненнямі. Цікавасць, захапленне фальклорнай спадчынай, 
прафесійны занятак выкладчыка – усё стала адной сутнас-
цю, імя якой – лёс. 

Сапраўды, відаць, знаў Усявышні, каго абраць надзей-
ным і дбайным рупліўцам-працаўніком на ніве беларускай 
народнай паэзіі. Прынамсі, паэтычны свет народнай лірыкі 
прымусіў пісьменніка усур’ёз і надоўга заняцца фальклары-
стыкай. Возьмем, напрыклад, 60-я гады: на рахунку творцы 
восем паэтычных зборнікаў, манаграфія «Акрыленая рэва-
люцыяй», абарона кандыдацкай дысертацыі і дзве работы 
па фальклоры – «Наша родная песня» (1968) і «З клопатам 
пра песні народа» (1970). У 1975 выйдзе з друку і знойдзе 
свайго чытача новая кніга Н. Гілевіча – «Паэтыка белару-
скай народнай лірыкі». Асабістыя паэтычныя набыткі, вы-
кладчыцкі і даследчыцкі вопыт самым грунтоўным чынам 
праявіліся ў кнізе. Увага аўтара засяроджана на выяўленні 
мастацкай непаўторнасці, эстэтычнай змястоўнасці во-
бразнай стылістыкі народнай песні, яе філасофскай глыбіні, 
досціпу, мудрасці.

Без сур’ёзнага вывучэння такіх работ Н. Гілевіча, як 
«Паэ тыка беларускай народнай лірыкі», «Паэтыка бела рус-
кіх загадак» і інш. наўрад ці магчыма спасцігнуць маштаб-
насць, мастацкую прастату і дасканаласць вобразнай кар-
ціны свету ў лірычных творах паэта, а разам убачыць працяг 
народнай традыцыі вобразатворчасці. Аб тым, які рэзананс 
у навуковым, чытацкім асяроддзі мелі тады і наколькі запа-
трабаваныя сёння работы па фальклоры Н. Гілевіча, вось 
што сказала пісьменніца і літаратуразнаўца В. Коўтун «Ба-
дай і на дзень сённяшні <…> навуковыя даробкі Гілевіча 
з’яўляюцца актуальнымі, запатрабаваныя шырокім колам 
чытачоў, непераўзыдзенымі. Прызнаюся: менавіта тады ад-
ной з чытачак знакамітых Гілевічавых даследаванняў фаль-
клору сталася і я, параўноўваючы высокі ўзровень твор чай 
і навуковай думкі беларускага вучонага хіба з набыткам 
слыннага ўкраінскага вучонага Аляксея Дэя» [4, с. 137].
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Да ўсяго трэба дадаць яшчэ адзін штрых у біяграфію Гі-
ле віча-паэта, Гілевіча-выкладчыка, Гілевіча-навукоўца. Шмат 
часу ён аддаваў арганізацыі студэнцкай аўдыторыі на збор 
і сістэматызацыю фальклорных матэрыялаў. З розных куткоў 
Беларусі прывозілі студэнты-філолагі запісаныя імі творы на-
родна-песеннай культуры сваёй мясцовасці. Былі, відаць, 
і асабістыя, і сумесна са студэнтамі фальклорныя экспедыцыі 
ў пэўныя рэгіёны. Пра тое, якія сустрэчы-не ча канкі здараліся 
ў час такіх вандровак, на высокай ноце перажытых шчаслівых 
хвілін раскажа лірычны герой – выкладчык-фалькларыст – 
у паэме «А дзе ж тая крынічанька?» Здаецца, слова «раскажа» 
не зусім тут да месца: хутчэй – праспявае. На сюжэтна-
эпічную плынь твора таленавіта накладваецца лірычная пад-
светка. Не аднойчы будзе сніцца герою-апавядальніку «той 
далёкі дзень», што «ўзнік шчым лівай марай» [3, с. 84].

Паэту ўдалося арганічна злучыць у непадзельна-тугі 
і такі зграбны ў сваёй прастаце і дасканаласці вузел чалаве-
чых адносін. Тут і прыгожая сваёй дзявочай чысцінёй вы-
падковая спадарожніца Зося-сарамяжка, і прыязны голас 
гаспадыні хаты-леснічоўкі, што так вабна выглядае ў засені 
бяроз, і шчырая гасціннасць беларускай жанчыны, яе не-
прыхаваная цікавасць да гарадскога госця:

– Ці вы ў Мурожніцу па службе з горада,
Ці, можа, з іншае якой прычыны?
– Іду па песні. Чуў, што надта здорава
Старыя песні там пяюць жанчыны [3, с. 87].

У гэтым дыялогу пачуем не толькі адвечную сялянска-
беларускую сціпласць, але і балючую для аўтара паэмы і яе 
лірычнага героя праблему быцця духоўна-культурнай 
спад чыны нацыі ва ўмовах пашырэння новай эстрадна-ма-
дэрновай песні:

– Старыя песні? Нашыя даўнейшыя?
– Ну, так, старыя. – А нашто яны вам?
Ці хіба новыя не прыгажэйшыя?
Ад тых, даўнейшых, толькі сэрца ные… [3, с. 87].

І далей, у працяг дыялога, – таленавітая і прынцыпова 
шчырая прамова і словам, і песняй у абарону той унікальнай 
гістарычнай спадчыны, якую мае наш народ. Калі ж на да-

рогу госцю дачка і маці «ўзычылі» песню пра тое, «як дзеўка 
ў казака пыталася?» [3, с. 89], эмацыянальнае напружанне 
лірычнага героя дасягнула той крытычнай адзнакі, за 
якой – абавязкова адкрыццё:

І стаўся цуд: такога падгалосачка –
Зямлю прайдзі – пачуць не давядзецца!
«Ах, людзі родныя! Ах, Зося-Зосечка!
Хай сто гадоў табе вось так пяецца!» [3, с. 90].

Паэма «А дзе ж тая крынічанька?» напісана ў 1970 го-
дзе. Гэта быў той час, калі штосьці падобнае ці блізкае да 
таго перажываў кожны, хто трапляў на канцэрты хору Г. Ці-
то віча, выступленні капэлы Р. Шырмы або на сустрэчу, ска-
жам, са спевакамі палескай вёскі Тонеж.

Адзначым, што ўсё ў паэме Н. Гілевіча сапраўднае, 
пры гожае, жыццёвае. Нават назва вёскі – Мурожніца – узя-
та з рэальнасці: там прайшло дзяцінства Ніны Кавалёвай, 
жонкі Н. Гілевіча. Такім чынам, далучэнне творцы да глы-
бінна чыстага, незамутнёнага, крынічнага струменьчыка 
народнай паэзіі давала сілы тварыць, стварыць сваю песню-
цуд, шануючы, зберагаючы і перадаючы наступнікам рупна 
сабранае і ўвасобленае ў такіх кнігах фальклорных запісаў, 
як «Песні сямі вёсак: Традыцыйная народная лірыка» (1973), 
«Песні народных свят і абрадаў» (1974).

Падводзячы рысу, адзначым, што столькі зрабіць па 
ажыццяўленні ідэі служэння народнай культуры і роднаму 
слову сапраўды мог толькі той, хто нёс і нясе ў сваёй душы 
высокае наканаванне служыць адной ідэі. Ідэі адкрываць 
беларусу высокае, прыгожае, вечнае, спадчыннае, без чаго 
не мысліцца існаванне народа, існаванне краіны.
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ФАЛЬКЛОРНЫ МАТЫЎ ПРАДЗІВА, ТКАЦТВА Ў ТВОРЧАСЦІ ЛАРЫСЫ ГЕНІЮШ

Ала Петрушкевіч (Гродна, Беларусь)

Уплыў фальклору на станаўленне творчай асобы Лары-
сы Геніюш відавочны. Матывы і вобразы народна-песеннай 
паэзіі ўваходзяць у творчасць паэткі амаль з самага пачатку. 
Вызначаючы той грунт, на якім былі ўзгадаваныя вершы 
паэткі, Данута Бічэль метафарычна даводзіць, што «асно-
вай яе паэзіі была народная песня, па якой яна ткала, як 
перабіранкі, квяцістыя, далікатныя, мудрыя, самабытныя, 
смелыя метафары» [1, с. 234]. Невыпадкова менавіта фаль-
клорны матыў прадзіва, ткацтва – адзін з галоўных у паэзіі 
Ларысы Геніюш. І гэта сапраўды так: яна старанна і акурат-
на праз вобразнае слова ткала нітку і жыцця, асэнсоўваючы 
ягоныя павароты, страты і набыткі, ведаючы, што ўсё адбы-
ваецца па волі вышэйшай, і майстравала вобразную кан-
ву сваёй паэзіі. Бо сама яна з таленавітага роду ткалляў. 
І ў прамым сэнсе гэтага слова таксама. Згадаем цудоўны 
фотаздымак, зроблены ў Гудзеўскім музеі, на якім Ларыса 
Антонаўна прадзе на калаўротку тонкую нітку. Кабета па-
важанага веку, але якая ж прыгожая! Строгага фасону, да-
сканала дапасаваная да ладнай постаці прыгожая цёмная 
сукенка, хораша завязаная квяцістая хустка, з-пад якой вы-
глядаюць акуратна ўчасаныя валасы, нятанны пярсцёнак 
на руцэ. І светлая, нават нейкая загадкавая ўсмешка на тва-
ры, быццам углядаецца яна ў часы далёкай маладосці. Або 
і сапраўды чаруе, перабіраючы нітку часу. І робіць гэта так 
спраўна і лёгка, што праца ператвараецца ў сапраўдную 
творчасць:

Пальцам няцяжка нітачку віць,
долю з праменных валокнаў,
нітачка ўецца, песня ляціць,
зоры калыша звонку [2, с. 178].

Гэта радкі з паэмы «Куфар», у якой матыў ткацтва, пра-
дзіва – стварэння сапраўдных мастацкіх цудаў, наогул, скраз-
ны ў творчасці паэткі, прагучаў асабліва шырока, магутна. 
А ў зачыне паэмы нават час той даўні пазначаны га лоў най 
прыкметай – гэтай спрадвечнай стваральнай жаночай працай:

Быў час ў маім Краі
сягоння туманны, 
аднесены хваляй,
час прадзены, тканы [2, с. 175].

Гэты твор, як зазначае даследчык творчасці Ларысы 
Геніюш А.М. Пяткевіч, «наскрозь прасякнуты паэзіяй бела-
рускага народнага духу, насычаны матэрыялам традыцый-
най народнай культуры… Паэма «Куфар» і ёсць свое асаб-
лівая прэзентацыя беларускага народнага густу і таленту, 
працавітасці і майстэрства, маральнасці і высакародства… 
Куфар захоўвае скарбы народнай душы, што перадаюцца 
праз пакаленні…, выступае знакавай, нават сімвалічнай 
з’явай, што ўвасабляе вышэйшыя каштоўнасці Беларусі, пе-
рададзеныя продкамі» [3, с. 177].
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Паэма мае своеасаблівую кампазіцыю. Кожны раздзел 
(зрэшты, толькі ўмоўна можна падзяліць твор на раздзелы) 
уяўляе сабою самастойны твор, верш з адметнай рыф моў-
кай, рытмам, строфікай. І разам з тым, гэта вельмі цэласны, 
унутрана зладжаны твор пра долю жанчыны, таленавітай 
працаўніцы, у якой адбіваецца гісторыя Краю, бо яна такса-
ма была творцай гэтай гісторыі. Бо яе працоўныя рукі не 
проста «ўсіх накармілі, // усіх апранулі», а ткалі ручнікі, ды-
ваны, сурвэткі «пад колер краіны // цудоўным узорам». Таму 
невыпадкова, што ў многіх вершах дамінуе ў колеравай па-
літры белы:

Бела навокал, аж вочы баляць,
вішні лунаюць ля плота,
белы ўвесь сад, беляхціць сенажаць –
то сонейка беліць палотны.

Белыя косы, бялявы хлапец
каля дзяўчат завіхнуўся,
з песняю выйшлі дзень белы сустрэць
белыя, белыя, русыя [2, с. 177].

Зразумела, што белы колер не проста адзнака знешняга 
вобліку насельнікаў нашай зямлі, ён сімвалізуе духоўную 
чысціню і светласць. Гэта колер нашага, дадзенага змагар-
най гісторыяй сцяга. Таму побач з гэтай белай асновай часта 
сустракаем колеры маку, ягадаў каліны, «ярыя, як вішні».

Наогул, паэтка разам з галоўнай гераіняй сваёй паэмы 
жанчынай-ткалляй, зрабіла героямі і творы яе рук, якія 
ажываюць, пазначаныя самастойным лёсам. Гэта белыя су-
воі палотнаў, што «стаяць, нібы сваі цёсаныя тыя», дыва-
ны, хусткі, хвартушкі, ручнікі, паясы. Рэчы гэтыя шмат-
функцыянальныя. Захавальнік скарбаў куфар адкрывае ўсё 
новыя дзівосы, на якія не можа налюбавацца лірычная 
гераіня – спадчынніца багацця. Сваю вялікую любоў, заха-
пленне працай рук і сэрца прабабуляў перадае яна, бо гэта 
і сапраўды прыгажосць незвычайная, краса, запазычаная 
ў прыроды, укладзеная ў роспіс дываноў: 

Дываны – луг квяцісты ў руках,
мары дзіўныя, ўтканыя ў ніці, 
каляровы дзявочы пасаг,
промень шчасця з жыццёвай крыніцы [2, с. 179].

У тым жа часе ствараўся і верш «Дыван», што сваім змес-
там пераклікаецца з паэмай «Куфар». У ім, па сцвер джанні 
Дануты Бічэль, «уся мудрая філасофія многіх пакаленняў, 
уткана ў ромбікі-строфы» [4, с. 3]. А сам дыван нагадвае 
твор песеннага мастацтва, што здзіўляе, заварожвае даска-
наласцю і гучання, і жывога, выразнага малюнка:

Узор пяе на лоне пражы белай,
шнурок з квадратаў роўненька бяжыць.
Як вылічыць, як аснаваць сумела
ты свой дыван, каб так заваражыць? [5, с. 12]

З’яўленне і гэтага верша, і паэмы «Куфар» невыпадко-
вае. Яно падрыхтавана тымі багатымі на ўражанні падзеямі 
далёкага юнацтва, якія назаўсёды засталіся ў памяці. Пра 
гэта згадвае Ларыса Геніюш у сваёй аўтабіяграфічнай прозе, 
дзе, зрэшты, шмат ад паэзіі. Найпершы абавязак белару-
скай дзяўчыны спрадвеку быў прасці і ткаць. Праца гэтая, 
да волі цяжкая і аднатонная, прывучала да ўважлівасці, 
цярп лівасці, пакоры, што так неабходна для ўзгадавання до-
брага характару будучай жонкі, гаспадыні. У аповедзе «Ма-
нюты» пра род маці Аляксандры, крыху з’іначыўшы вядо-
мую прыказку, Ларыса Геніюш пісала, маючы на ўвазе най-
перш сваю маладзенькую тады матулю: «Пазнаюць бабіну 
дачку і ў рабым андарачку», – гаварылі людзі пра харошых, 
скром ных дзяўчат, якія пад матчыным крылом, ткучы і пра-
ду чы, у тую пору церпяліва чакалі на свой лёс» [2, с. 214].

А яшчэ цяжэйшай, вельмі бруднай, пыльнай была пра-
ца па апрацоўцы лёну. Але, як тое ні дзіўна, гэтая праца 
вабіла шляхетную дзяўчыну, якая, нягледзячы на пярэчанні 
родных, шмат часу праводзіла ў хатах дзедавых парабкаў. 
Тыя ўражанні засталіся на ўсё жыццё: «На гарэ стаялі шы-

ро кія церніцы, гдзе ўсе церлі лён. Дзіўна, там шурпатая 
жменя сухога лёну ператваралася ў мяккі, прамяністы 
шоўк, і калі яго прылажыць да твару, дык пах нечым такім 
родным, далёкім і мінулым, якое толькі можа адчуць унуч-
ка многіх пакаленняў прыгонных ткачыхаў, чулая і падсве-
дама кахаючая гэтыя песні і казкі, і працу прабабак сваіх, 
і адвечны славянскі лён …» [2, с. 211–212]. Пра гэта аўтарка 
напіша пазней, у сталым веку. Але вельмі дакладна пера-
дасць тое глыбокае захапленне вынікам чалавечай працы 
і незвычайнае маладое пачуццё еднасці з родам ткалляў, 
з водарамі роднай зямлі, найпрыгажэйшы з якіх для яе пах 
лёну.

Дзяўчына вельмі любіла не толькі назіраць за працай 
папрадухаў. У яе назіраннях выяўляўся паэтычны харак-
тар, калі заўважаліся ўпрыгожаныя фантазіяй колеры, чу лі-
ся адметныя гукі. Але роля толькі старонняй наглядальніцы 
не вельмі задавальняла дзейсную натуру маладой асобы, 
яна сама імкнулася рабіць гэтую працу. І рабіць як найле-
пей: «Мая цётка часта, калі мужчын не было ўдома, сядала 
за кудзелю. Прала яна лён тонка-тонка. Мне ж так хацелася 
самой выпрасці сваю нітачку, і каб не горшая… Мне, на 
жаль, дазвалялі прасці толькі клочча, а я так любіла, калі 
круціцца верацяно ці як бурчыць суцішана калаўротак 
і ў паль цах звініць тонкая, залатая нітачка, як ні ў кога…» 
[2, с. 212–213].

Памяць пра мінулае роду, пра тых, што ўжо закончылі 
свой жыццёвы шлях, хораша падсвечваецца менавіта маты-
вам прадзіва: «Бурнае жыццё тых людзей, як і жыццё шмат-
лікіх пакаленняў перад імі, даўно адыйшло ў вечнасць, 
пакінуўшы свежы і балючы яшчэ след у душы маей і чароў-
ную памяць аб шаўкавістай жменьцы выцертага мною лёну 
ды аб нітачцы, спрадзенай тонка» [2, с. 213]. На гэтай пры-
гожай ноце абрывае аўтарка аповед пра адну з самых да ра-
гіх для яе мясцінаў – Гудзевічы, дзе расла пад магутным 
кры лом свайго мудрага дзеда Паўла Міклашэвіча, які праз 
актыўны, няўрымслівы характар, мэтанакіраванасць, пра-
ца ві тасць выбіўся да заможнага жыцця.

Гэтае захапленне прадзівам, ткацтвам праходзіць і праз 
многія лірычныя творы Ларысы Геніюш. У цудоўным вер-
шы «Сустрэча», прысвечаным Максіму Танку, клопат пра 
няздзейсненае не толькі ў асабістым жыцці, але і ў лёсе Краю, 
перадаецца менавіта праз гэты скразны фальклорны матыў:

Сустрэнемся на вузкай перакладзіне.
З двух берагоў, паважныя, прыйдзем.
Усё, што не даткана, не дапрадзена,
я пакажу табе
ў святочны дзень [2, с. 127].

У той незвычайнай гасціне-бяседзе, дзе шаноўнага гос-
ця вітаюць шчыра, паважна, як заўсёды ўмела гэта рабіць 
паэтка ў сваёй гасціннай хаце, матыў прадзіва разгортваец-
ца на ўсю прастору сустрэчы. Праз яго перадаецца мінулае, 
дзе за плячыма абодвух творцаў пакінута столькі няпро-
стых шляхоў, пераблытаных, быццам тыя ніткі. З захаплен-
нем выказваецца Данута Бічэль пра гэты верш: «Так пе сен-
на-ўсмешліва пра горкія выпрабаванні лёсу!» [4, с. 4]. У гэ-
тым і заключаецца спрадвечнае беларускае ўменне смяяцца 
скрозь слёзы. А пачынае паэтка ўзнёсла, разгоніста, на ўсю 
моц таленту беручы высокую ноту:

Снуецца з песнямі льняное прадзіва,
Пасаг бы з кужалю танчэй саткаць.
Жартоўна кросенцы мае разладзілі,
уток заблыталі,
не разблытаць [2, с. 127].

Чаму можна сцвярджаць, што не толькі пра асабістае 
ідзе гаворка ў вершы? Бо ў ім зашыфравала Ларыса Геніюш 
вобраз нашай старажытнай Пагоні. Даследчык творчасці 
паэткі Міхась Скобла пісаў «пра пашматаны цэнзарскімі 
нажніцамі рукапіс «Невадам з Нёмана», з якога было выка-
сана 120 радкоў, дзе сустракаліся словы Бог, Пагоня, кры-
віцкі» [6, с. 12]. А менавіта ў гэтым зборніку і быў надрука-
ваны верш, таму паэтка і мусіла «хаваць» вобраз за даскана-
лай, разгорнутай метафарай:
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Я запяю табе пра дзіва дзіўнае,
якая ў Нёмне глыбіня,
як ноччу месячнай на воды сінія
выводзіць дзеўчына паіць каня.
А конь не слухае, а конь бянтэжыцца,
рве цуглі срэбныя – дарма спыняць.
З каменняў Нёмнавых аж іскры крэшуцца,
аж сэрца цешыцца з таго каня [2, с. 127]. 

Супастаўленне працэсу мастацкай творчасці і працы 
з лёнам праз выкарыстанне прыродных з’яваў, малюнкаў, 
неаднойчы сустракаем у паэзіі Ларысы Геніюш, бо і сапраў-
ды, «у яе тчэ прырода, стыхійныя сілы» [4, с. 3]. Да прыкла-
ду, у вершы «У забыцці…» ў вельмі абмежаванай мастацкай 
прасторы (усяго два паэтычныя радкі) паэтка змагла адлю-
страваць усе тры гэтыя матывы: прырода, прадзіва, твор-
часць:

На голлі дрэў снуе вятрыска песню,
Яе звіваю і праду, як лён [2, с. 130].

Вызначэнне родавай жаночай сутнасці традыцыйна 
пазначаецца: па кудзелі, бо гэта – праца з лёнам – заўсёды 
было найпершай жаночай справай. Галоўнае ж, як пад крэс-
лівае паэтка ў вершы «Жаночае», кабета павінна была не 
толькі ствараць неабходныя для існавання сям’і рэчы, ма-
тэрыяльныя набыткі, але найперш – зберагаць духоўныя 
скарбы роду. Рамантычныя вобразы недапрадзенай шпулі, 
адвечнага агню узвышаюць, здавалася б, звычайную працу. 
А жаночая доля бачыцца як адна з самых важных справаў:

Наша доля – кудзеля і лён,
нітку віць з недапрадзенай шпулі,
вартаваць адвечны агонь – 
казкі, песні забытай бабулі [2, с. 132].

І нават малюючы ўзнёслы, рамантычны вобраз 
князёўны Прадславы ў паэме «Даўніна», ідэалізаваны ва 
ўсіх адносіх (партрэт, характар, паводзіны), Ларыса Геніюш 
вызначае самае сутнаснае ў гэтай слаўнай юнай асобе ме на-
віта праз матыў прадзіва, ткацтва. Цалкам зразумелае па-
раў нанне будучай вялікай асветніцы, святой Ефрасінні По-
лацкай з багіняй ставіцца ў адзін шэраг з тымі патра ба ван-
нямі, што ўпрыгожвалі характар кожнай звычайнай дзяў-
чыны. Бо гэта і сапраўды каштоўнасці аднаго надзвычай 
высокага ўзроўню: 

Такая б прала і ткала,
верна з паходу чакала.
Гонар – з такою быць радам.
Яна не дзяўчына, а Лада! [2, с. 168].

Ларыса Генюш – «сейбітка глыбокіх думак, ткалля на-
ва тарскіх метафар і перыфраз на аснове народных трады-
цый» [4, с. 6], праз усю сваю творчасць адлюстроўвала ўзга-
даванае з маленства захапленне стваральнай працай бела-
рускіх ткалляў.
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НАРОДНЫ ГУМАР І СРОДКІ ЯГО СТВАРЭННЯ Ў ВЕРШАВАНЫМ АПАВЯДАННІ Ф. БАГУШЭВІЧА 
«ГДЗЕ ЧОРТ НЕ МОЖА, ТАМ БАБУ ПАШЛЕ»

Алена Плешкунова (Мінск, Беларусь)

Творчасць Ф. Багушэвіча ўжо не раз станавілася прад-
метам вывучэння многіх літаратуразнаўцаў, але і дагэтуль 
даследчыкі звяртаюцца да яе, адкрываючы ў ёй усё новыя 
далягляды, звяртаючы ўвагу на новыя аспекты даўно вядо-
мага матэрыялу. Нягледзячы на тое, што існуе мноства ма-
на графій, прысвечаных жыццю і творчасці пісьменніка, 
ёсць яшчэ творы, якія застаюцца па-за ўвагай вучоных, 
пра бягаюцца мімаходам, згадваюцца, але не прымаюцца 
ўсур’ёз, разглядаюцца як жартаўлівая спроба пяра аўтара. 
Адзін з такіх вершаў, «Гдзе чорт не можа, там бабу пашле», 
быў надрукаваны ў зборніку «Дудка беларуская» (1891 г.). 
Сюжэт твора ўзыходзіць да народных казак «Баба хітрэй 
чорта», «Баба перахітрыла чорта» і падобных. У каментарах 
да збору твораў пісьменніка [2] нават дакладна сцвярджа-
ецца, што верш напісаны паводле казкі «Пра д’ябла і бабу» 
з фальклорнага зборніка А. Глінскага «Bajarz». П. Ахрымен-
ка кажа пра тое, што вельмі блізкі варыянт казкі надрукава-
ны ў зборніку П. В. Шэйна (Спб., 1893) [1]. З гэтага вынікае, 
што згаданы сюжэт быў вельмі распаўсюджаны ў народзе, 
і не адзін Ф. Багушэвіч творча выкарыстаў яго. М. Гарэцкі, 
напрыклад, адзначае, што «гэтая ж казка дапасована Ф. Алях-
новічам да сцэны – «Чорт і баба» [4]. П. Ахрыменка, дасле-
дуючы ў сваёй манаграфіі «Беларуская літаратура і фаль-
клор» [1] сувязі літаратуры і вусна-паэтычнай народнай 
твор часці, звяртаецца да вершаванага апавядання «Гдзе 
чорт не можа, там бабу пашле», але абмяжоўваецца толькі 
заў вагай, што аўтар паглыбляе выхаваўчае значэнне фаль-
клорнага матыву.

Нельга не пагадзіцца з М. Грынчыкам, які, вывучаючы 
твор, заўважае: «Аб’ект асуджэння тут не сама па сабе жан-
чына, а тыя векавыя прымхі і забабоны, якія прыніжалі го-
нар жанчыны, выцясняючы ў ёй сапраўды прыгожае і до-

брае… Паэта цікавіць не фантастычная займальнасць, не-
звычайнасць сюжэта, а праблема маральнай чысціні наро-
да, выкрыццё ілюзорнай сілы «золата»… [5, с. 114–115]. Як 
бачым, літаратуразнаўцы пры вывучэнні вершаванага апа-
вядання «Гдзе чорт не можа, там бабу пашле» засяроджва-
юцца амаль заўсёды на разглядзе фальклорных вытокаў 
твора, на яго ідэйна-мастацкіх асаблівасцях, але мала хто 
звяртаў увагу на яго багатую вобразнасць. Найперш трэба 
адзначыць, што вершаваная апрацоўка казкі захоўвае на-
цыянальны беларускі каларыт, Багушэвіч і тут паказаў сябе 
як добры знаўца народнай мовы і вусна-паэтычнай твор-
час ці. Як і для фальклорных твораў, для верша Ф. Багушэвіча 
характэрны лаканізм, трапнасць, бытавая вобразнасць, канк-
рэтнасць, сэнсавая дакладнасць. Параўнанні ў творы яркія, 
прадметныя, аўтар часта выкарыстоўвае прыказкі ці сам 
стварае іх, нават назва вершаванага апавядання падобная 
да прыказкі сваёй лаканічнасцю, глыбінёй і дасціпнасцю. 
Такія прыказкі і прымаўкі не проста элемент народнага ска-
зу, але і сродак характарыстыкі падзеі, персанажа, ідэі. Во-
бразы чорта і бабы намаляваныя ў народным духу, раскры-
ваюцца ва ўзаемаадносінах герояў. Супастаўленнем гэтых 
персанажаў празрыста сцвярджаецца, што бабу-пляткарку 
трэба баяцца больш за чорта, аўтар знаходзіць у традыцый-
най тэме сацыяльна-філасофскі змест.

Вершаванае апавяданне мае сатырычны і найперш гу-
марыстычны характар, у ім шмат элементаў народнай сме-
хавой культуры. Разгледзім моўныя прыёмы стварэння 
камічнага ў вершы Ф. Багушэвіча «Гдзе чорт не можа, там 
бабу пашле» і сістэматызуем іх на розных узроўнях мовы 
з дапамогай крытэрыя пашырэння валентнасці. Для гэтага 
вылучым пэўныя мастацкія прыёмы камізму, а потым раз-
гледзім іх моўную рэалізацыю, іх фармальнае выражэнне 



127

ў мове. Паняцце валентнасці (здольнасці спалучацца), на 
наш погляд, вельмі ўдала падыходзіць для класіфікацыі 
камічных прыёмаў, бо любая гумарыстычная з’ява заклю-
чае ў сабе тое ці іншае пашырэнне або парушэнне валент-
насці на тым ці іншым узроўні мовы. Невялікі аб’ём верша 
і прамое запазычанне з фальклору спрычыніліся да таго, 
што камічныя прыёмы ў творы праяўляюцца толькі на лек-
січным, семантычным і фанетычным узроўнях мовы. Але 
пры наяўнасці іншых прыкладаў можна было б лёгка за поў-
ніць усе ўзроўні, бо крытэрый пашырэння валентнасці 
з’яўляецца найбольш удалым для ўніфікаванай класіфікацыі 
камічных сродкаў.

Разгледзім з дапамогай распрацаванай намі кла сі фі ка-
цыі на матэрыяле верша Ф. Багушэвіча «Гдзе чорт не мо жа, 
там бабу пашле» выпадкі пашырэння валентнасці ў струк-
туры камічных прыёмаў на розных узроўнях мовы.

Семантычны ўзровень
1. Гіпербала. Сутнасць прыёма ў тым, што пашыраец-

ца валентнасць значэнняў слова, адбываецца вычляненне 
незвычайных, нязвыклых семантычных аналогій, у выніку 
чаго з’яўляецца пэўная дэфармацыя, падкрэсліванне, пера-
ве лічэнне асобных якасцяў апісваемага аб’екта. Яркая ка-
міч ная гіпербала ўводзіцца Ф. Багушэвічам пры апісанні 
ўзаемаадносінаў чорта і бабы:

Прад бабай чорт такім харошым стаўся,
Аж вышчырыўся бабін клык [2, с. 46].

2. Іронія. Прыём заснаваны на парушэннях семантыкі, 
сэнсу, логікі і значэнняў слова, якія праяўляюцца менавіта 
ў кантэксце, сітуацыя апісваецца неадэкватнымі для яе се-
ман тычнымі сродкамі. Бязглуздая, на першы погляд, пара-
даксальнасць аўтарскай заўвагі іранічна падкрэслівае ста-
ражытны характар сувязі бабы і чорта і робіць з’едлівы за-
кід не толькі ў адносінах да канкрэтнай бабы з верша, але 
і ў адносінах да ўсяго «жаночага племені»:

Чорт бабу, пэўне, добра знаў
Яшчэ тагды, як яблык крала Эва
У раі божым, гдзесьці там,
З таго праклятага праз Бога дрэва,
Што праз яго прапаў Адам! [2, с. 46].

Камічнае прыцягненне біблейскіх фактаў робіцца быц-
цам бы для таго, каб пацвердзіць даўнія справункі бабы, 
але, калі з логікай падысці да працытаванай фразы, то мож-
на заўважыць у ёй яскравыя парушэнні семантыкі. Чорт не 
мог быць знаёмым з бабай з часоў Адама і Евы ўжо хаця б 
таму, што тады не існавала іншых людзей, акрамя іх. Выка-
занай іранічнай ідэяй прасякнуты ўвесь верш, Ф. Багушэвіч 
гумарыстычна абагульняе яе ў канцы твора, зноў выка рыс-
тоўваючы прыём семантычнай іроніі:

З тых пор, як чорт гдзе не дарадзе,
Там слухае ён бабскіх рад,
У бабскай круціцца грамадзе
І ў пекле тым трымае лад! [2, с. 48].

3. Параўнанне. Семантычная валентнасць лексем уну-
тры параўнальнага зварота парушаецца, бо часта камічныя 
параўнанні супастаўляюць несупастаўляльныя рэчы. Няз-
выклае, нечаканае параўнанне вельмі часта, хоць і не заў-
сёды, можа выклікаць смех. У вершы «Гдзе чорт не можа, 
там бабу пашле» камічныя параўнанні ствараюць іранічную 
атмасферу твора, гумарыстычна характарызуюць герояў і іх 
учынкі:

Сказаўшы гэта, марш у лес бабуся,
Як ліс, лягла за першы куст… [2, с. 47];

Зароў, як той шалёны бык… [2, с. 47].

Лексічны ўзровень
1. Вульгарызмы, грубыя, прастамоўныя выразы. Ва-

лентнасць вульгарызмаў пашыраецца, калі яны выка рыс-
тоўваюцца ў атачэнні стылістычна нейтральных слоў. Гэта 
просты і даволі ўдзячны прыём для стварэння камічнага: 
колькасць вульгарызмаў у мове значная, яны амаль заўсёды 
прыніжаюць прадмет гаворкі, пэўным чынам травестуюць 
яго. Асабліва шмат вульгарызмаў, што ствараюць гумары-
стычны эфект, сустракаем у вершы Ф. Багушэвіча пры пе-
радачы думак і слоў персанажаў:

Як толькі муж ды жонку аддубасе… [2, с. 46];
«Га! рэзаць, подлая ты душагубка?..» [2, с. 47];
…Не набрахала б там, што чула,
Або што ён – яе байструк [2, с. 48].

Фанетычны ўзровень
1. Гукаперайманні і выклічнікі (словы, утвораныя ад 

гукаперайманняў, усечаныя формы дзеясловаў, якія па 
сваім гучанні і функцыях набліжаюцца да гука пе рай-
манняў). Дзеясловы, блізкія да гукаперайманняў, абазнача-
юць ультраімгненнае дзеянне, адрывістыя гукі, іх практыч-
на немагчыма адрозніць ад гукаперайманняў. Пашырэнне 
валентнасці фанетычных сродкаў адбываецца за кошт увя-
дзення ў мову чалавека гукаў, якія спараджаюць жывёлы, 
неадушаўлёныя прадметы. Гукаперайманні не проста ро-
бяць фонавы малюнак для разгортвання падзей, а яшчэ і са-
мі ствараюць камічны эфект. У вершы Ф. Багушэвіча вель мі 
шмат гукапераймальных дзеясловаў, усечаных форм дзея-
словаў, якія камічна апісваюць дзеянні і рухі герояў:

Калі глядзіць, шкулдык, шкулдык бабуся,
Якраз у тую вёску йдзець… [2, с. 46];
Вот бабка зараз шусць да жонкі на сакрэты… [2, с. 47];
А баба міма йдзе… шкулдык – 
І стала! кажа: «Божа, памажы!» [2, с. 47];
Сказаўшы гэта, марш у лес бабуся,
Як ліс, лягла за першы куст… [2, с. 47].

Такім чынам, у вершаваным апавяданні Ф. Багушэвіча 
«Гдзе чорт не можа, там бабу пашле», важную ролю адыгры-
ваюць лексічныя, семантычныя і фанетычныя сродкі ства-
рэння гумару. Акрамя гэтага, у творы ўтрымліваюцца пры-
ёмы знешняга, элементарнага камізму, характэрныя для 
сты хіі народнага гумару. У творы назіраецца прамая сувязь 
з народнымі казкамі (сюжэт, вобразы, характар воб раз нас-
ці). Як бачым, у невялікім па аб’ёме вершаваным апавяданні 
Ф. Багушэвіча «Гдзе чорт не можа, там бабу пашле» даволі 
шмат арыгінальных сродкаў стварэння камічнага, якія мы 
ўпарадкавалі з дапамогай прапанаванай класіфікацыі. Пе-
равага яе ў тым, што яна можа выкарыстоўвацца іншымі 
даследчыкамі камічнага ў дачыненні да твораў любой эпохі 
і стылю.
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ПАГАНСКАЕ І ФАЛЬКЛОРНАЕ Ў ТВОРЧЫМ МЫСЛЕННІ Р. БАРАДУЛІНА 

Аліна Сабуць (Гродна, Беларусь)

Паганская міфалогія, фальклор і хрысціянская ду хоў-
насць у нацыянальна-літаратурным кантэксце – розныя 
і разам з тым узаемапранікальныя спосабы све таў спры-
мання і адпаведна мастацкай інтэрпрэтацыі жыцця. Міфа-
лагізацыі ж як сродку вобразна-эмацыянальнага ўва саб-
лення (напрыклад, фальклорнае пераасэнсаванне ар хаіч-
ных паганскіх матываў і вобразаў у літаральнае значэнне 
метафары і сімвалу, альбо біблейская трактоўка міфаў) 
улас ціва ўстойлівасць. Паводле меркавання літарату ра-
знаў цы В. Каваленкі, усякая літаратура міфалагізуе, пры-
чым неабходнасць у літаратурнай міфалагізацыі будзе ад-
чувацца датуль, пакуль будзе існаваць літаратура ў сваёй 
цяперашняй прыродзе [1, с. 26]. Рускі пісьменнік і філосаф 
А.Ф. Лосеў адзначаў, што міфічная рэчаіснасць ёсць абса-
лютна самастойная, дапраўдзівая, якую трэба разумець та-
кой, якой яна ёсць, нават называў міфалогію «свяшчэннай 
гісторыяй» [2, с. 47, 51]. Разглядаючы міф як старажытную 
паэзію, А.М. Афанасьеў лічыў «першапачатковае слова» за-
родкам міфічнага падання [3]. Разам з тым, даследуючы пе-
раход ад міфалагічнай вобразнасці («паралелізм» А.М. Ве-
ся лоўскага) да ўласна іншасказальнай («фігуральнай»), дас-
ледчыца В.М. Фрэйдэнберг на матэрыяле архаічнай літа ра-
туры аргументавала, што матыў – асноўны закон міфа ла-
гічнага і фальклорнага сюжэтаскладання [4, с. 249].

Беларуская міфалогія як найбольш старажытны пласт 
духоўнай спадчыны цесна звязана з філасофіяй жыцця на-
цыі. «Адушаўленне», «абагаўленне» прыроды, пакланенне 
яе таямнічым неспасцігальным сілам – адметная рыса бела-
рускага менталітэту. Незвычайная вобразнасць і паэтыч-
насць паганскай самавітасці натхняла Адама Міцкевіча 
і Яна Баршчэўскага, Янку Купалу і Якуба Коласа, Максіма 
Багдановіча і ўсіх паслядоўнікаў, якія жылі, паводле трап-
нага выказвання апошняга, «з прыродай зліўшыся душою». 
Родняцца паганскім светаадчуваннем прыроды пушчавік 
Казімір Камейша, лясны вогнепаклоннік Кастусь Цвірка, 
палеская язычніца Яўгенія Янішчыц, якая пакланялася бе-
ларускаму слову. Першародная самавітасць Ларысы Геніюш 
мела трывалае апірышча на крывіцкай зямлі. Дух паган-
ства, старажытнай даўніны з цэлай іерархіяй славянскіх мі-
фа лагічных вобразаў жывіў і жывіць арыгінальную натур-
фі ласофію М. Танка, В. Зуёнка, Я. Сіпакова, А. Пісьмянкова, 
А. Сыса і інш. Або, як лічыць адзін з ужо названых паэтаў 
А. Пісьмянкоў, «Мы ўсе крыху язычнікі».

«Хрышчоным паганцам», ад якога так і зыходзіць апты-
мізм паганскага гарту, зарэкамендаваў сябе ў беларускай 
паэзіі Рыгор Барадулін. Ягоная творчасць, у шмат якіх ад-
но сінах паганская, грунтуецца на міфалагічных уяўленнях, 
бо менавіта ў натуральнай паяднанасці з прыродай аўтару 
бачыцца самавітасць і прывабнасць унутранага вобліку бе-
ларуса. Вытокі барадулінскага касмізму – пераважна ў спрад-
вечнай прыродзе крывіцкай Ушаччыны. Істотным выглядае 
той факт, што повязь з жыватворнымі зямнымі вытокамі 
мацуецца ў Барадуліна-паэта праз глыбока прачутую жыц-
цядайную мацярынскую сілу. І незвычайная барадулінская 
ашчадлівасць да матчынага слова – народнага слова – ідзе 
ад паганскага пакланення Прамаці-прыродзе. «Слова ўсё 
можа. Бо карані слова ў сівым паганстве, язычніцтве» [5, 
с. 42], – пераконвае паэт.

З сівых часін маці была ашчаджальніцай агню, які аба-
граваў і карміў праз вякі. Паэт нездарма называе сваю маці 
«вогнепаклонніцай». Вобраз маці мае свае вытокі ў міфа ло-
гіі і фальклоры, дзе маці – сімвал жыцця і вечнасці. Бара ду-
лінская мастакоўская муза намагаецца паяднаць асновы 
адвечнага паганскага светаадчування з выразным інтэ лек-
туальным пачаткам. Барадулін-паганец, па сутнасці, ства-
рыў арыгінальна-адметную філасофію пэўных з’яў жыват-
ворнага быцця. У прыватнасці, вымалёўваецца адна з ўстой-
лівых мадэляў МАЦІ–ЖАНЧЫНА–ДРЭВА. Як сведчыць 
да следчык М. Паповіч, «частае замяшчэнне вобраза дрэва 
вобразам жанчыны, якое выступае… як сімвал жыцця 
і пла дароддзя, наводзіць на думку пра «генеалагічнае дрэ-

ва» [6, с. 56]. У барадулінскай паэзіі досыць багатая палітра 
«жаночых адценняў», асацыятыўна звязаных з вобразам 
дрэ ва: «Сівымі матулямі ніцыя вербы схінуцца», «І яблынь-
каю маладой / Стаіш ты з першай завяззю…» («Пасля на-
вальніцы»). Абагаўленне дрэў – з’ява вельмі старажытная. 
Вядомы рускі вучоны-этнограф А. Афанасьеў пісаў: «Лес з не-
забыўных часоў лічыўся пасрэднікам паміж небам і зямлёй. 
У лясах і гаях язычнікі хавалі мёртвых, таму што гэтыя мес-
цы нагадвалі ім пра «блажэнныя» райскія сады, куды павін-
ны ўзнесціся пасля смерці душы памерлых» [3, с. 325]. Во-
браз дрэва ў Барадуліна шматмерны. Дрэва ў барадулінскай 
паэзіі сімвалізуе не толькі арганізацыю свету ў прасторы, 
але і арганізацыю свету ў часе, узмацняючы паняцце круга-
зва роту: «Чым цягнецца вышэй / у неба дрэва – / глыбей / 
ідуць карэнні ў зямлю» («Я – сын зямлі»).

Неўтаймаваная барадулінская душа схіляецца да паэ-
тыкі паганства: «Часты, непакручасты бярэзнічак, / Страш-
на на «ты» да тваёй белаты» («Бярэзнічак»). Пакланенне 
не толькі свяшчэнным дрэвам, але і свяшчэнным дубровам 
было ў агульным кульце прыроды ва ўсходнеславянскіх 
язычнікаў. Згадваючы пра адухоўленасць нацыянальнага 
космасу, падкрэслім, што лес – ключавы зямны персанаж 
і Якуба Коласа.

Такім чынам, дрэва так ці іначай выступае як элемент 
прылучэння да свету продкаў, як апасродкаванае звяно 
пераўвасаблення душ. Паэт увесь у палоне паганскага све-
таадчування. Р.Барадулін тонка адчувае язычніцкае сулад-
дзе з Прамаці-прыродай, першаснасць і свежасць убачанага 
і пачутага. Элементы язычніцкай свядомасці ў мысленні 
лірычнага героя паэта захаваліся не як пакланенне сты хій-
най магічнай сіле, а як эстэтычнае чуццё і мацярынскія 
адносіны да прыроды, ўсяго жывога. Менавіта стыхія зда-
ровага народнага розуму, мудрых адносін да з’яў прыродна-
га быцця пануе ў барадулінскіх мастакоўскіх радках. Само 
ўнутранае засяроджанне на той ці іншай міфалагічнай 
сітуацыі дае мастаку слова невычэрпнае багацце жыццёвых 
асацыяцый. Паэту нават «трава праславянствам пахне». 
Шматдаравальная любоў да кожнай жывой істоты, да маці, 
да мовы, да Бацькаўшчыны, да жыцця, урэшце, як дарунку 
Божага – ці не ў іх крыецца аптымізм паганскага гарту? Ві-
да вочна, зварот да першаверы ў Рыгора Барадуліна ёсць 
найперш натхняючая крыніца незвычайна арыгінальнай 
вобразнасці. Вытокі барадулінскіх міфапаэтычных матываў 
(дзе ключавым выглядае культ Маці) – у нацыянальнай цэ-
лас насці (прырода, мова, гісторыя), таму натуральна вылу-
чаюцца ў арганічным праяўленні складу яго таленту. 

У араллю душы паэтавай спадалі «жалудамі з дуба» 
слоў цы-нерушы, слоўцы-знічкі, але не знікалі, а прарасталі 
«там навечна / Расток радка, / Галінка верша…». Сёння ж 
пераплеценыя радкі з галінкамі, выдыхнутыя радкі з вер-
шаў бачацца як гожае і годнае БАРАДУЛІНСКАЕ ДРЭВА. 
Вытокі барадулінскага міфалагізму – пераважна ў акаляю-
чай спрадвечнай прыродзе. Зусім натуральна, што так 
шмат гранна, абсяжна, нават велічна на старонках ягоных 
паэтычных зборнікаў «рассыпаны» шматмерны вобраз дрэ-
ва: «дрэва жыцця», «спрадвечнае дрэва», «радаслоўнае дрэ-
ва», «купалаўскае дрэва», «дрэва ракі», «дрэва пазнання», 
«дрэ ва даверу», «дрэва кайнасці», «дрэва часу», «дрэва вечна-
га руху», «жыцця радаводнае дрэва» і інш. Само паняцце 
дрэва асацыіруецца з вечнасцю, жыццястойкасцю. Моцна 
адчувальная ў барадулінскім успрыняцці ідэя чалавечага 
пачатку ад дрэва: «Чалавек, як і дрэва, / Расце, карэніцца, / 
Галее паволі ствол…» («Чалавек, як і дрэва»), «Людзі з пад-
се чанымі каранямі, / Дрэвы з адсечанымі рукамі» («Паране-
нае рэха»), «Я дома… / Тут кожнае дрэва – радня» 
(«Імяніны…»). «А ўвогуле чалавека і паэта перш за ўсё фар-
муе прырода. Дрэва – гэта мадэль жыцця, мадэль чалавека. 
Чалавек усё паўтарае за дрэвам ад парастка да ствала, ад 
ствала да пня, да парахні самай. І зелянее, і купчасціцца, 
і аблятае, бяслісціцца. Невыпадкова калыска й труна былі 
з дрэва. Дрэва забірае да сябе» [7, с. 6], – так роздумна і не-
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вычарпальна глыбока апавядаў паэт на запытанне аўтара 
дадзенага артыкула наконт існасці дрэва як касмалагічнага 
элемента ягонай творчасці. Так, дрэва ў разуменні Бара ду-
ліна-метафарыста – гэта «шлях», «дарога»: ад ранішняга 
маленства («У бары маім першым, сівым, / Ні галінкі не над-
ламана» (паэма «Вяртанне ў першы снег»)) да сталасці, 
спадчыннасці («Беларусь, / Цябе задумаў лёс, / Надзяліўшы 
борам» («Набела!»)).

Барадулін-паганец свята моліцца-пакланяецца дрэву, 
дубровам. Са слоў даследчыка М. Кастамарава, «продкі 
нашы верылі, што душа нябожчыка і нават жывы чалавек 
з целам могуць перайсці ў дрэва ці птушку, ці якое іншае 
стварэнне» [8, с. 31]. Яно і зразумела, што міфалагічныя воб-
разы ўяўляюць адушаўлёныя канфігурацыі метафар, як, 
скажам, прыкмячае сам паэт: «Дрэвы за душой не носяць 
злосці», таму «З гадамі верыць дрэву / Неадзервянелая душа» 
(«Дрэвы за душой не носяць злосці»).

Надзвычай арганічна, нязмушана, нават сузіральна-
сцвярджальна гучаць радкі, дзе дрэва абагаўляецца са свя-
тым воблікам мамы, якая і сёння неадлучна, найбольш на-
бліжана да асобы паэта: «Захавальніца дрэва жыцця / Ста-
ла дрэвам…» («Партызанская маці»). Так мог сказаць толькі 
той, хто наскрозь пранізаны прачулай памятлівасцю, хто, 
урэшце, у сучаснай паэзіі стварыў Культ Маці ў яе вечным 
абагаўленні… Барадулінскае Дрэва, Дрэва жыцця – гэта 
найперш МАМІНА ДРЭВА.

Народная паэзія ўспрынята Барадуліным праз сам 
паганскі дух. У фальклоры (як і ў міфалогіі) ён чэрпае матэ-
рыял для вобраза-метафары. У паэта настолькі моцнае 
фальк лорнае наталенне, што яно выразна праяўляецца ў са-
мім тыпе мыслення: мастак жывіцца паглыбленнем у сты-
хію народнай творчасці, пранікненнем у глыб народнай 
свядомасці, захоўваючы пры гэтым уласнае творчае аблічча 
і надаючы слову жыватворнае народнае гучанне.

Духоўны вопыт фальклору ёсць частка барадулінскага 
жыццёвага вопыту. Менавіта з матчыным дыханнем, сло-
вам, спевам і плачам, урэшце, самым ладам жыцця пера-
даліся Барадуліну-паэту зайздроснае адчуванне прыроднай 
раскаванасці народнага самабытнага слова, прачулы лірызм 
(жаночы пачатак фалькларыстычнага аспекту) яго паэзіі. 
Сведчаннем гэтаму – нядаўняя барадулінская кніга «Песьні 
матчыны з Вушаччыны», дзе сабраны абрадавыя песні, 
папеўкі, смяшынкі-казытушкі (сціплыя й скаромныя). Так, 
у прадмове да кнігі аўтар спавядальна шчыруе: «Дзякуй Го-
спаду Звышняму, што паслаў мне маму – ахавальніцу на-
шага крынічнага й баравога, нашага азёрнага й вясёлкавага, 
нашага аржанога крывіцкага слова, нашай грамнічнай і зя-
зюльчынай песні… Мама жыла песняй, а песня жыла ў мамі-
най душы. Яны адна адну разумелі, адна адну ашчаджалі. 
Разам журыліся, разам радаваліся. Умелі слухаць адна ад-
ну…. Бо слова маміна спявала… Крывіцкаму слову й матчы-
най песні я абавязаны ўсім» [9, с. 11].

Рускі літаратуразнаўца і фалькларыст Е. Меляцінскі лі-
чыць, што дзякуючы міфалагічнаму архетыпу «маці–дзіця» 
«пераадольваецца ўлада часу, адзінкавая свядомасць і асоб-
ны лёс уздымаецца да нейкага архетыпу жаночай долі 
і бессмяротнасці» [10, с. 68]. Трэба аддаць належнае, ба ра-
ду лінская памяць маці, матчынага слова, матчынай песні 
выглядаюць удзячнай данінай захавання спадчыны (мат-
чынай і народнай). Прыкладам творчага асэнсавання і за-
хавання каларыту фальклорнай вобразнасці служыць ба-

ра дулінская паэма памяці «Бяроза з лістам гаварыла…» – 
узор псіхалагічнай глыбіні і мастацкай дасканаласці света-
разумення народнага і паэтавага. Твор раскрывае духоўна-
паэтычную натуру маці быццам знутры: голасам маці 
прамаўляе паэт, з голасам маці пераклікаецца і ягоны голас, 
ад чаго створаныя карціны развітання прасякнуты шчым-
лівым пачуццём суму і самоты. Іншасказальны вобраз-
сімвал бярозы – асноўны сродак мастацкай выразнасці 
ў дадзенай паэме. Вобраз маці-бярозы (устойлівы фаль-
клорны вобраз) перарастае ў вобраз глыбокага трагічнага 
напаўнення. Матыў асенняй народнай песні (дарэчы, у ба-
ра дулінскай лірыцы даволі моцны акцэнт журботна-во-
сеньскага) з болем і горыччу дыктуе развітальныя ноткі: 
«Бяроза з лістам / Усю восень гаварыла: / – А мой лісточак, / 
А мой зялёненькі, / Ты ж мяне пакідаеш…» [11, с. 178].

Такім чынам, відавочна пераўвасабленне, зліццё дзвюх 
эстэтычных сістэм – міфалогіі і фальклору. Менавіта ад па-
ганскай настальгіі часта адштурхоўваецца паэт. Тады фаль-
клорна-паэтычная вобразнасць набывае «таямнічую» во-
бразнасць, непасрэдную рэальную быційную прыроду, на-
туральную лучнасць жывога, дзе няпроста размежаваць 
народнае і індывідуальна-аўтарскае. У высока адухоўленым 
лірычна-эмацыянальным і хай сабе грубавата-экс прэ-
сіўным гаваркім слове-«здубавецці» крыецца моцная сты-
хія жыццялюбства (дарэчы, гэта адметная барадулінская 
твор чая рыса). Ушацкі фальклор – даніна барадулінскай 
арыгінальнай вобразнасці і моватворчага вопыту. Народ-
ная спадчыннасць – пафас усёй ягонай паэзіі. Барадулінскае 
паглыбленне ў народную стыхію ідзе праз творчае засваен-
не эстэтычна-мастацкіх прастораў: паганскай міфалогіі 
і фальклорнага вопыту.
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МІСТИЧНЕ НАПОВНЕННЯ ПОВІСТІ ГАЛИНИ ПАГУТЯК «ЗАХІД СОНЦЯ В УРОЖІ»

Алла Соколова (Ізмаїл, Україна)

У сучасному літературному процесі, як світовому так 
і національному, висвітлення проблеми містичного не втра-
чає своєї актуальності, а навпаки її потверджує, оскільки 
«питання функціонування авторської міфотворчості, ін-
сталяції міфу й міфоелементів у літературі потребують усе-
бічного та комплексного висвітлення» [3, с. 120].

У колі вітчизняних авторитетних дослідників міфоло-
гії (В. Давидюк, Я. Поліщук, Т. Мейзерська, А. Нямцу, І. Зва-

рич, Л. Скупейко та ін.) не вщухають дискусії щодо літера-
турної міфотворчості як художнього, філософсько-есте-
тичного явища культури. Містичне, як джерело художньої 
творчості, виражається в естетичних формах, з викорис-
танням засобів міфу, відтворенням чудесної реальності, 
віднаходженням сакральної символіки [5, с. 52–53].

Одне з чільних місць серед сучасних українських пись-
менників, які у своїй творчості актуалізують цю проблема-
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тику, належить Галині Пагутяк. Її прозовий доробок досить 
вагомий – понад два десятки романів і повістей та близько 
тридцяти новел «вишуканої інтелектуальної прози, яку 
можна дорівнювати до кращих зразків європейського пись-
ма» [1, с. 16].

Твори Галини Пагутяк аналізувалися критиками пере-
важно з погляду жанрово-стильових ознак, типологічної 
спорідненості, інтертекстуальності, ідентифікації жіночих 
ознак письма, ролі персонажа в тексті, фантастично-симво-
лічної манери письма, національної автентичності (М. Жу-
линський, Є. Нахлік, І. Приходько, Р. Мовчан, В. Агеєва, 
В. Панченко, Н. Синицька, В. Габор, О. Поліщук, Т. Бовсу-
нівська). Частково висвітлення міфологічної проблематики 
торкалися Т. Тебешевська-Качак, Ю. Данькевич, Л. Курило, 
Н. Ткачик, але ці питання залишаються актуальними в пла-
ні ґрунтовного дослідження.

У даній розвідці зроблено спробу проаналізувати міс-
тику, якою наповнено повість Галини Пагутяк «Захід сонця 
в Урожі».

Твір «Захід сонця в Урожі» фактично є містифікацією, 
але оскільки презентує ґрунтовні проблеми людського бут-
тя, як то шукання порятунку від цивілізаційної самотності та 
відродження особистісного «я» людини, може розглядатися 
як твір філософський, що представляє духовне прагнення по-
долання відчуження й відродження людської душі. На думку 
О. Логвіненко, «потяг до первозданності стосунків людини 
й світу висвітлює прозу Галини Пагутяк, як витончено філо-
софічну, вигадливо розкуту, густу, ізсередини» [6, с. 180].

Повість має оригінальну композицію, побудовану у фор-
мі сплетіння монологів та діалогів діючих осіб: Жінки, Чоло-
віка та Моряка.

Авторка з перших рядків оточує читача загадковістю 
та тривожною таємничістю: «Ненавиджу цей дощ. Чи вижи-
вемо ми серед потоків брудної води, яка згноїла насіння в зем-
лі? … Один чоловік втопився. Поламався місток, коли він 
переїжджав через нього» [10, с. 7].

Система образного мислення головної героїні – Жінки, 
свідчить про те, що воно фольклорно-фантастичне. Адже 
первісним ступенем такої форми мислення була персоніфі-
кація природи, певних природних сил: дощу, блискавки, 
повітря, вогню, річки, мосту, які стають силами невидимої 
реальності. У свідомість героїні ці міфологеми входять як 
поняття темного і світлого, дня і ночі, життя і смерті, як по-
няття віковічної боротьби добра та зла.

У творі діють загадкові демонічні сили – упирі. Вони є 
невід’ємною часткою того світу, який оточує людину, спо-
нукає її до протистояння, боротьби. Весь сюжет від того 
стає динамічним, напруженим, захоплюючим. Почуття 
страху, тривоги, непевності, неминучого драматизму про-
низує оповідь, яка закінчується трагічно. Розв’язкою стає 
смерть Чоловіка, як розплата і данина, добровільна і усві-
домлена. Водночас це кінець шляху, його логічне завершен-
ня наперед визначеної долі чи тієї, яку сама робить собі 
людина. Шляху, який є своєрідною дорогою до духовної 
землі обітованої, до якої вона йде, але так і не доходить.

Художню функцію обітованої землі у творі виконує 
міс течко Уріж, яке обмежене просторово, навіть виринає 
сим воліка кола, яке оточує його, і за межі якого ніхто не по-
винен нічого винести, оскільки воно втрачає цінність ві-
чної безпорочності людської натури. Уріж постає острівцем 
персоналізованої обітованної землі героїні: «Уріж не при-
ймає чужого і не дає свого» [10, с. 19].

Фольклорно-архаїчну модель Урожа Галина Пагутяк 
презентує у вигляді міфічного яйця: «Уріж – то таке місце, 
де все доцільне й поважне. Я б не хотіла йому зашкодити. 
Коли стою на горі Ласки, то обережно стискую в жмені весь 
Уріж, наче то голубине яйце чи перлина, – такий він малень-
кий згори. Я живу в цьому яйці, яке плаває зараз в мирних 
потоках дощу, і живлюся тим, чим воно мене годує: тишею 
і снами. А за межами мене пильнують мої ангели охоронці» 
[10, с. 7]. За М. Еліаде, центром сакрального простору є Axis 
mundi (Світова вісь) – універсальний космогонічний образ, 
що символізує перемогу сил космосу над хаосом, та уосо-
блює центр творіння, точку, де здійснювався акт творення, 
від чого сакральні властивості простору у цьому місці по-
силюються, набуваючи найвищого вияву [12, с. 136]. Його 

функціональними варіантами виступають Світове дерево, 
храм, Священна гора – вони завжди розташовані у сакраль-
ному центрі світу, мають вертикальне положення і є домі-
нантою, що визначає формальну і змістову організацію кос-
мічного простору [7, с. 398–399].

Міфологізуючи текстовий простір, надаючи йому са-
крального значення, Г. Пагутяк йде шляхом універсалізації 
всього, що в тому просторі опиняється, інтуїтивно повер-
таючись до уявлення про вищий світ, оновлений, духовний. 
Це втілений на землі жіночий рай, як материнське лоно 
чут ливості й первісне яйце.

Давні фольклорні традиції продовжують бувальщини 
про упирів, які населяють Уріж: «У Винниках, за рікою, гус-
ті хащі верболозу, де віддавна збираються відьмаки, або, як 
кажуть тут опирі. Час від часу вони замордовують якогось 
нічного волоцюгу, що переходить річку, примушуючи його 
носити себе на плечах. На трупах немає ні ран, ні синяків. 
Найдивніше, що це діється наприкінці двадцятого століт-
тя, і не в глухому селі, і схоже на те, що воно буде тривати 
вічно» [10, с. 8]. Така характеристика української демоноло-
гії є свідченням глибокого знання письменницею дав ньо-
сло в’янської міфології, у якій упирі асоціювалися із мерця-
ми. За твердженням О. Афанасьєва, повір’я про злісних та 
блукаючих упирів переважно зберіглися на Україні та в Бі-
лорусії [2, с. 158].

На особливе місце образу упиря в системі міфологіч-
них вірувань вказував І. Нечуй-Левицький: «Упирі бувають 
живі і мертві. Живого упиря легко пізнати: в нього лице 
дуже червоне, неначе налите кров’ю, і він дуже любить пити 
горілку. Упир ходить через зачинені двері або прогризає за-
лізними зубами дірку в дверях. З кого упир виссе кров, той 
швидко вмре. Як тільки заспівають півні, упирі тікають на 
кладовище в домовину, а як опізняться, то падають додолу 
навзнак» [9, с. 65]. Сучасний дослідник-фольклорист В. Да-
видюк вказує на трансформацію міфологічного образу упи-
ря в українських легендах [4].

З давньою слов’янською міфологією пов’язаний народ-
ний епос, зокрема легенди, перекази та бувальщини про 
упирів. Так, герої повісті Галини Пагутяк вигадують історію 
про упирів, що є свідченням вкоріненості давнього світо-
гляду предків у генетичну пам’ять: «Подібні історії не да-
ють поживи ні розуму, ні серцю, а моя жінка розповідає їх, 
щоб розважити гостей. Сама вона, здається, не боїться ні-
чо го» [10, с. 8]. Відсутність страху вказує на призвичаєність 
Жінки до упирів як мешканців Урожа. Чоловік певен, що 
його «жінка як дитина вірить в добрих духів та чарівників 
і не здатна усвідомити абсолютність добра чи зла» [10, с. 13]. 
З роздумів Жінки дізнаємося, що це не так: «Цієї ночі щось 
колюче і бридке тулилось до мене. Я спитала: «Хто ти?» 
І почула здалеку глухий голос, але не розібрала нічого. Гнів 
охопив мене. Хто сміє мене торкатись? Хіба я вже така ве-
лика грішниця, що не можу відігнати від себе хрестом цю 
напасть? Я молилася, засинала, знову засинала, знову моли-
лася, а під ранок відчула великий жаль до себе» [10, с. 24]. 

У творі Галини Пагутяк демонологічний образ упиря 
набуває під пером авторки нових рис. Це здатність упиря до 
прихованості та антропоморфізму, що робить його сюжет-
но колоритним та ефектним образом. Безтілесність, міс-
тичність цього персонажа стає наголошуваною: «Вже дрі-
мала, коли ззаду хтось обхопив мене руками. Я відразу зга-
дала, що сплю сама, і почала відбиватись. На потилиці 
я виразно чула дотик чогось колючого: я ніколи не почувала 
такої відрази й ненависті, кусала його за пальці, і мої зуби 
проходили крізь щось безкосте й пружне. Боротьба тривала 
дуже довго. Я вся була мокра. А воно не відпускало. Коли за-
піяли півні, воно зникло» [10, с. 8].

Вперше упир являється Жінці у вигляді чоловіка з чор-
ною бородою, коли вона брала воду з криниці. Надалі впіз-
наємо цього «невідомого приблуду» у подобі Моряка, який 
вривається у життя героїні в статусі колишнього одноклас-
ника та пропонує їй інакше, «щасливе життя». Образ при-
шельця-звабника виростає в символічний образ жіночої 
біди, оскільки справжня любов не може живитися облу-
дою – це також початок духовної загибелі Жінки.

Героїні сняться химерні сни, що лякають і манять її 
вод ночас: «Напівсонне животіння, … нетривке і щасливе, 
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бо сни маю дуже цікаві. Чекаю ночі, коли завіса розсувається 
і починається нове дійство. День приносить події, які мож-
на передбачити, лише сни неординарні» [10, с. 55]. Сон змі-
нюється відчуттям тривоги, потім переростає у внутрішню 
боротьбу «з хаосом у собі», коли до жінки приходять дивні 
видіння. Намагання розкодувати сни за Фрейдом стають 
марними, адже Жінка вже стала підвладною демону.

Героїня переживає роздвоєність і усвідомлює що вчинила 
гріх, залишившись з Моряком-упирем: «Я була чужа жона, що 
вчинила смертний гріх – перелюбство» [10, с. 55]. Недаремно 
вкінці твору Жінка просвітлено дивиться на захід сонця. 

У віруваннях давніх українців захід сонця означав гнів 
Божий, праведне покарання, біду, скорботу, страждання. 
Кон цептуальна модель «захід сонця» набуває характеру люд-
ської гріховності. Гріх – скверна перед сонцем: сонце затьма-
рюється від нечистоти людської й людських гріхів [11, с. 96].

У повісті тісно пов’язується ірреальне і реальне буття, 
що також огортає оповідь містичним духом. Так, особли-
вою таємничістю наповнено у творі кладовище, яке здавна 
вважалося місцем перебування душ померлих і демонів. Ця 
лімінальна зона виконує своєрідну роль дверей між про-
фанним та сакральним світами: «Цвинтар в Урожі теж ве-
селе місце. Там вночі пасуться троє чорних коней, за якими 
наглядають три священники-покутники» [10, с. 8]. Чор-
ний – колір ночі, Чорнобога, а значить смерті, трауру та 
горя – загибелі всього, що живе і дихає. Образ буланого чи 
вороного коня у свідомості українця не відокремлений від 
моторошної темряви, нечистих сил.

Втіленням межі між двома світами у повісті виступає 
річка. В описі ріки авторка актуалізує образ мертвої води, 
що засвідчує зв’язок образу ріки з мотивом смерті: «У ди-
тинстві бабуся застерігала мене не ходити опівдні річкою. 
Сама вона бачила, як колись поверх води йшла дитина у бі-
лій сорочці і плакала» [10, с. 50]; «… аварії чи вбивства тра-
пляються на річці» [10, с. 8].

Як бачимо, Урізький коловорот Життя – Смерть є пра-
давньою істиною буття, основою всього сущого. У цьому 
містичному космічному коловороті наявне протиставлен-
ня двох світів – «Того світу» й «Цього світу» як двох окре-
мих реальностей, кожній з яких притаманні власні катего-
рії світовиміру.

Окремо варто зауважити, що повість «Захід сонця в Уро-
жі» побудовано на руїнах колишньої релігійності з прита-
манними їй забобонами, що перестали рятувати цивіліза-
ційну людину. У монологах героїні прочитується вияв тем-
ної хіті: «…неділя скінчилася. Вночі я відчула полегшення. 
Хай швидше минають дні, а з ночами я вже сама собі дам 
раду» [10, с. 13].

На неможливість порятунку героїні вказує її відсторо-
неність від християнської обрядовості: «Якби не неділя, я б 

взялася за прання чи полола б моркву на городі. Від самого 
слова неділя мене морозить» [10, с. 13]. Культ святої неділі, 
якого так суворо дотримувалися в усій Україні, легко пояс-
нити, з одного боку, високим значенням недільного дня 
в християнському світі, з іншого, – самим етимологічним 
смислом слова неділя (від д.-р. – не дълать). Звідси звичне 
уособлення народом, що звик усе мислити тільки образами 
святого довкілля [8, с. 202].

Як бачимо, у системі художнього світобачення Галини 
Пагутяк Урож є не лише реліктовим краєм жіночої духо-
вної повноцінності, а й магічно окресленим простором ви-
верження потойбічного буття. 

Художнє відтворення цивілізаційного буття письмен-
ниця реалізує на засадах містифікації та міфологізації. Тра-
диційні народні уявлення про упирів продовжують своє 
життя, виповнюючись новим сенсом світобуття.

Дослідження фольклорно-міфологічної пироди прозо-
пису Галини Пагутяк вимагає ширшого обсягу, а отже й 
представляє подальшу наукову перспективність.
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ЧЕРТЫ ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО ФОЛЬКЛОРИЗМА В РАННЕЙ ПРОЗЕ В. Ф. ПОТАНИНА

Нина Украинцева (Курган, Россия)

Вступление известного прозаика Виктора Федоровича 
Потанина (род. в 1937 г.) в литературу совпало с периодом 
хрущевской «оттепели», что позволило ему раскрыться как 
писателю «лирической прозы», журналистское начало пути 
приучило к панорамному взгляду на родной зауральский 
край и на Россию, помогло стать искусным мастером малых 
жанров.

Ранний период (1963–1971) в творчестве В.Ф. Потани-
на можно охарактеризовать как период этнографического 
фольклоризма (впервые данный тип фольклоризма охарак-
теризовала Л.Н. Лазарева [6, с. 27]. Разнообразие фольклор-
но-этнографических впечатлений детства и юности, вхо-
дивших в сознание В.Потанина, реальность довоенной 
и послевоенной советской действительности, в которой со-
четались непривычная новь и старина, составлял понятие 
«современность» 60-х лет прошлого века. Этот период бо-
лее эмоционального, нежели рассудочного постижения 
мира оказался для Потанина изобилен встречами, событи-
ями и лицами, мажором народных праздников и сиротской 

тоской деревни; породил у писателя богатый кругозор яв-
лений, острую восприимчивость к народному слову. 

Уже первый сборник рассказов В.Ф. Потанина «Журав-
ли прилетели» (1963) характеризуется топографичностью 
(узнаваемостью пейзажа, мира зауральского села), типиче-
ским изображением характеров людей (прототипы кото-
рых – земляки автора), народных традиций региона, свое об-
разными речевыми характеристиками героев (диалектными 
приметами), сказовой речью автора, фольклорными вкра-
плениями и др. Так, сборник пестрил топонимами (р. То бол, 
г. Курган, с. Лесники, д. Сосновка, Селезнево озеро, р. Боров-
лянка): «Тетенька, поди в Лесники? Залазь, подвезем» [4, с. 3]; 
«Пошел бригадир Прохор Раков на Селезнево озеро…» [4, 
с. 32]; «Цветы мы рвали за школьной оградой в лесу. Он об-
ступил нашу деревню со всех сторон. Наверное, поэтому ее 
назвали Сосновкой» [4, с. 36]; «…купались в тихой Боровлян-
ке» [4, с. 37]. Характерная примета рассказов – фотографич-
ность зауральских пейзажей, например, точное описание 
степной дороги от г. Кургана до какого-либо села, пересекае-
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мой ленточным бором: «Ехали медленно, почти плелись. 
К краю дороги жались поля пшеницы, за ними синел окаемкой 
лес. Парным молоком да полынью дышала степь» [4, с. 32]. 
Также отмечается в сборнике узнаваемое месторасположе-
ние деревни, дома: «Село наше малое – домов пятьдесят. 
Если от него вправо идти, упрешься в лес, густой, сосновый, 
конца ему нет. Если влево – никуда не выйдешь, потому что 
Тобол течет» [4, с. 31]. Мир зауральских тружеников пред-
стал перед читателем как особый уютный микрокосм.

В 1960-е годы в стране пространство измеряли астро-
номическими единицами, а умы будоражили мысли о мире 
как гигантской новостройке. Прошлое, казалось, оконча-
тельно задвинуто назад, жить надо – только вперед. «Но 
именно в то время, вопреки моде, о своих исторических 
корнях с пристальным вниманием к обыкновенному чело-
веку заговорили Солоухин, Белов, Распутин, Астафьев. 
Они сами создадут моду – и на распутинских старух, и на 
шукшинских чудиков» [3, с. 2]. Тогда же в стиле «лириче-
ской прозы» выступил и Потанин. Писатель «доказывал то, 
что ощущал как истину: каждый русский край своеобычен, 
и со всех точек зрения – художественных, статистических, 
буднично-житейских – новым поколениям совершенно не-
обходимо знание всех его подробностей» [1, c. 19].

Наиболее значительные сборники рассказов в начале 
творческого пути – «Подари мне сизаря» (1966), «Туман на 
снегу» (1968), «Шальная весна» (1969). Критики подчеркива-
ли, что в них писатель твердо определил свою тему и своих 
героев. У героев его произведений разные характеры и судь-
бы, но многих роднит одно – это люди из провинции, с про-
тотипами многих автор был лично знаком. Образы их вырази-
тельны и трогательны, вызывают читательское сочувствие и 
уважение: искусный печник Григорий Лодыгин («Русская печ-
ка»), крестьянин-жизнелюб Иван Закомалдин («Когда прош-
ли дожди»), бывший фронтовик, моторист катера Степан 
(«Туман на снегу»), гармонист Ленька («Подари мне сизаря»).

Наиболее полным выражением нравственной силы че-
ловека земли – зауральского крестьянина явился почти бы-
линный образ Ивана Закомалдина, «мудрого, веселого, пе-
сельника и сочинителя» [5, c. 264] из рассказа «Когда прош-
ли дожди…» (1966). Потанин использовал излюбленный 
им вид композиции малого жанра: рассказ в рассказе. По-
вествование, кстати, построено от лица студента-фолькло-
риста, записавшего рассказ о жизненном пути больного 
старика, который задумался о своем уходе в мир иной. Сту-
дент (персонаж, наделенный чертами автобиографизма) 
пришел к Закомалдину, чтобы записать с его слов «много 
песен, легенд удивительных и составить книгу» [5, c. 264]. 
Ему представлялось, что сохранившийся в памяти стари-
ков фольклор прославит и его, и родную деревню. Но вме-
сто песен и легенд он открывает удивительную в своей 
внешней обыденности историю жизни. Пространственно-
временную узнаваемость рассказов старого человека под-
черкивал Ю. Мешков: «Тяжелыми простыми словами гово-
рил Закомалдин о сокровенном: о первом колхозе, о бригадир-
стве в годы войны, о красавице жене, о детях. И перед сту-
дентом проплывали памятные события, недавние и давние, 
которые представали легендами, а в них легко узнавалось 
памятное ему» [2, с. 166]. Постепенно перед молодым чело-
веком раскрывался жизнелюбивый характер Закомалдина: 
«Он описывал по дням и погоду, и состояние посевов, делил-
ся своими несчастьями, радостями, мечтал о лучших вре-
менах, рассуждал сам собой, переносился в фантазии, бала-
гурил, – и все это из-под пера выходило той простой 
страшной правдой, которая леденит душу». «Неделю назад 
из тюрьмы пришел. Отсидел за хомуты. Зря на меня указа-
ли. Хомуты у хозяина не я украл, а сын собственный Про-

шка у целовальника заморил. А слава-то на меня пущена. 
Вышло, что отсидел зазря. Сынок первый, Степа, без меня 
помер от живота. Кинулся Катерину бить – мол, не усте-
регла, – да что взять с бабы» [5, с. 266]. Речь Ивана Зако-
малдина несет черты зауральского говора: «председателем 
колхоза поставили», «спина отнималась», книгу о жизни 
«дописать охота», «могилу в дождь копать худо», «ты 
шибко-то не углубляйся» и др.

В записях Закомалдина рассказчик выделил его нерас-
торжимую связь с природой, с землей, с тем, что придавало 
ему животворящую силу. Мысленное приобщение к устоям, 
которыми жил старик, стало источником жизнестойкости, 
вновь подняло его на ноги. В сосновом бору «Закомалдин 
стоял твердо, без палки, и улыбался», «казалось, сейчас он 
будет жить вечно» [5, с. 271]. Это ощущение охватило обоих: 
и старого, и молодого, который учился жизни. Заметим, что 
«вечностная» категория в поэтике В. Потанина встречается 
довольно часто и несет определенную нравственную оцен-
ку» [7, с. 397]. Картины соснового бора как символа вечной 
жизни обрамляют рассказ. В начале: «Деревня наша стоит в 
бору, на отшибе…» «Шумел дождь, в бо ру стонали сосны…» 
[5, с. 264]. В финале рассказа: «В бору было душно, тропка 
заходила в канавы и овражки, там, внизу, журчали ручьи (ме-
сто напоминает бор, примыкающий к Утятскому, селу, отку-
да родом писатель), сновали ящерицы, по лопухам скакали 
лягушки; шли тяжелые дурманящие запахи, прорастала 
трава, грибы; забирались вглубь земли корнями молодые со-
сенки, гнила старая чаща, где-то рядом кричал дикий голубь 
и ерзали на сучках сороки» [5, с. 271].

Важную роль в рассказе играют лирические отступле-
ния, вставные эпизоды. Студенту неспокойной дождливой 
ночью припоминаются фольклорные персонажи, навеян-
ные в детские годы зауральскими сказками бабушки: ле-
ший «стучал клюшкой по деревьям, подвывал ветру, плакал 
и ухал. Выйди сейчас в бор – сердце лопнет. Меня воспиты-
вала бабушка и научила верить в домового и лешего, в бабу-
ягу костяную ногу, в зеленых русалок, в огненные колесницы, 
которые выносятся из воды в полночь, катятся по всей 
земле, и кто их увидит – тому счастье привалит. Стал 
большим, а верить в эти сказки хотелось больше и больше» 
[5, с. 264]. Эпизод о подстреленном детьми, но выжившем 
ястребке, похожий на легенду, также и фольклорные обра-
зы представляются в рассказе составной частью мировос-
приятия героев, жизненные силы которых питает природа, 
земля, крестьянский уклад жизни. 

Художественный мир ранней прозы В. Потанина – ми-
рообраз, созданный с опорой на фольклоризм, мирообраз, 
который национально специфичен, территориально и исто-
рически определен. Зауралье предстает в его творчестве как 
своеобразный этно-социальный локус, вписанный в то же 
время в общерусскую социо-культурную традицию.
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ФОЛЬКЛОРНЫЕ И РИТОРИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ В РАССКАЗАХ А. П. ЧЕХОВА

Светлана Шантарович (Минск, Беларусь)

Ораторская культура и фольклорные традиции, при-
сущие той или иной эпохе, находят отражение в произведе-
ниях писателей. Если обратиться к творчеству А. П. Чехова, 

которое в значительной мере было подвержено влиянию 
так называемой «малой прессы», то мы заметим некоторые 
другие традиции и влияния.
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В 60-е годы 19 века многие писатели обращались к ис-
следованию жизни простого народа, пытаясь воспроизве-
сти народный быт в литературе. Это осознавалось как одна 
из основных задач литературы того времени. Демократиче-
ская пресса шестидесятников расширила социальный диа-
пазон художественного изображения. Именно шестидесят-
ники многократно усилили, развили, разрушив предмет-
ную нормативность, сделав возможным включение в худо-
жественное произведение любого предмета, имеющего от-
ношение к жизни героя. 

На наш взгляд, всё это было давно присуще фольклор-
ным традициям, именно такие черты, как: уравнение живо-
го и неживого одушевление предметов, говорящие фами-
лии. Отображение многих предметов требовало новой 
формы повествования, более краткой и концентрирующей 
формы изображения явлений, что мы и наблюдаем в твор-
честве А. П. Че хова. Конечно, проявляются в творчестве 
писателя традиции и опыт натуральной школы, вниматель-
ной к подробностям, даже «мелочам», каждый предмет у 
неё существовал для изображения сословия, профессии, 
уклада жизни и т.д. 

Юмористический рассказ, сценка, анекдот – традицион-
ные жанры фольклорной литературы. Однако А. П. Чехов 
несколько разредил сплошную предметность, оказалось, что 
совсем необязательно изображать сплошной предметный 
ряд, достаточен пунктир. Ощущение целостности «потока 
жизни» гораздо вернее создаётся немногими деталями, чем 
их длинной вереницей. Писатель открыл особые приёмы 
введения в повествование этих второстепенных предметов, 
когда одна незначительная на первый взгляд деталь окраши-
вает в свой тон всё окружающее, а также выполняет несколь-
ко функций одновременно. Это всё и характеризует персона-
жей, создаёт эмоциональный фон произведению.

Как известно, тексты произведений А. П. Чехова по-
строены на жизненных ситуациях, бытовых зарисовках, 
характерных также для фольклора. Истоки сюжетного но-
ваторства писателя лежат в бесфабульном рассказе-сценке, 
характерными особенностями которых являются: статич-
ность событий, обрыв действия на середине, отсутствие 
развязки, знаменитые «открытые финалы», эпизоды, как 
будто не связанные с основным действием, отсутствие чёт-
кости в иерархичности построения. Значимый для фабулы 
эпизод может занимать меньше пространства, чем сцена, 
не играющая роли в дальнейших событиях. Например, 
в рассказе «Шампанское» описание природы занимает го-
раздо больше места, чем события, составляющие ядро по-
вествования, приводящие ситуацию к развязке. Для А. П. Че-
хова важно дать представление об общем, чтобы затем идти 
вглубь: к необычному. Только на первый взгляд сюжеты рас-
сказов просты и непритязательны. В самом деле, разве воз-
никшая между друзьями детства пропасть – не трагедия? 
(«Толстый и тонкий»). А приезд незваной гостьи, повлёк-
ший за собой гибель семьи? («Шампанское»). Чеховское 
знание жизни позволяет ему за обыденностью, незначи-
тельностью увидеть острую жизненную ситуацию и доне-
сти её до читателя, не утомляя ненужными подробностями.

Термин «подводное течение» часто применяют иссле-
дователи творчества писателя. На наш взгляд, данную де-
финицию можно определить как виртуозное использова-
ние автором такого риторического приёма, как намёк. То, 
что писатель не говорит прямо, достаточно точно домысли-
вается читателем. 

А. П. Чехов не превозносит себя над читателем, не на-
вязывает свой взгляд на мир, на его проявления, наоборот, 
он всеми способами и средствами показывает, что явления, о 
которых он говорит, известны и понятны ему. Следователь-
но, писатель беседует с читателем на равных, именно беседу-
ет, так как в потоке повествования существует множество 
недоговоренностей, недомолвок, намёков – так называемых 
«пустот», которые так часто возникают в процессе живой бе-
седы. Это и есть принцип равенства с читателем, проявляю-
щийся в языковой организации произведений А. П. Чехова. 
Ведь для того, чтобы быть понятым, для того, чтобы вызвать 
у читателя сочувствие к изображаемому явлению, писатель 
должен говорить на языке, который не требует от читателя 
напряжённого поиска смысла, скрытого за обилием слож-
ных слов и конструкций. Писатель обращается к каждому 
человеку, а не к определённой общественной группе, он из-
лагает свои мысли таким образом, чтобы читателю не при-
ходилось мучительно искать смысл сказанного. Здесь нахо-
дит воплощение первый и главный закон риторики – закон 
гармонизирующего диалога, гласящий, что ваш собеседник 
или ваша аудитория – это не пассивный объект, который 
лишь принимает информацию, а соучастник в процессе об-
щения. Для того чтобы пробудить в адресате внутреннее 
слово, нужно знать, что именно заставит читателей внимать. 

Следовательно, нужно быть хорошим знатоком жизни, 
всех её проявлений, знать фольклорные и риторические 
традиции, чтобы не оставить равнодушным никого.

В произведениях А. П. Чехова обычно нет непосред-
ственной авторской оценки характеров и событий. И всё 
же организующую роль в языковом оформлении произве-
дения играет авторская речь, зачастую – особая интонация, 
которая передаёт состояние души героев. Без этого скрыто-
го голоса писателя речь персонажей не могла бы вызвать 
у читателя нужного впечатления, кроме оценочного мо-
мента. Отношение писателя к персонажу передаётся и пу-
тём взаимодействия голоса автора с голосами действующих 
лиц. Иногда они сливаются (в тех случаях, когда мысли 
и чувства данного лица близки автору), порой же внутрен-
няя авторская интонация противоречит смыслу и тону 
речи персонажа. Например, в рассказе «Загадочная натура» 
монологические высказывания героини перемежаются 
с авторскими вставками, которые по смыслу и характеру 
противоречат речи героини. Дамочка усиленно машет вее-
ром. Лицо её принимает плачущее выражение. 

Ироническая интонация автора в рассказах разрушает 
чисто внешнее слияние авторского голоса и голосов дей-
ствующих лиц. Используется риторический приём стили-
стической аритмии, когда в нить повествования вклинива-
ются чужеродные по стилю элементы. Этот приём исполь-
зуется А. П. Чеховым в диалогах, когда возникает необхо-
димость подчеркнуть отношение к предмету речи.

Таким образом, рассмотренные в статье некоторые 
фольклорные традиции и осознанные риторические приё-
мы, важны для понимания скрытого смысла рассказов 
А. П. Че хова.
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ВЗАИМООТНОШЕНИЕ РОМАНА С ФОЛЬКЛОРОМ

Салида Шарифова (Баку, Азербайджан)

Связи романа с народным творчеством не обрываются 
на эпосе (героическом эпосе). Становление и развитие жан-
ра романа характеризовалось заимствованием не только 
жанровых характеристик эпоса, но и характеристик иных 
жанров устного творчества и мифов. Это заимствование 
порождает фольклоризм и мифлогизм романа как жанра. 
Понятия «фольклоризм» и «мифологизм» имеют много об-

щего, но не являются идентичными. Фольклоризм предпо-
лагает литературное заимствование фольклорных элемен-
тов, тогда как мифологизм связан с заимствованием мифо-
логических элементов.

А.И. Лазарев под фольклоризмом понимает единство 
художественных принципов отражения действительности 
в фольклоре и литературе [5, с. 8]. Фольклоризм предпола-
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гает использование структурно-художественных элемен-
тов народной поэтической культуры, восходящих к опреде-
ленным жанрам, образно-тематическим рядам, поэтике, 
языку. Используя термин «фольклоризм романа», мы в дан-
ном исследовании охватываем им особенности проникно-
вения в роман элементов жанров фольклора, за исключени-
ем элементов эпоса (героического эпоса). Такое разделение 
необходимо в силу того, что влияние эпоса на роман носит 
несколько иной характер: во-первых, эпическая сущность 
романа связана с влиянием эпоса; во-вторых, формирова-
ние некоторых типов романа происходило на фоне вторич-
ной абсорбции характеристик эпоса.

Фольклоризм романа чаще всего проявляет себя в пол-
ном или частичном заимствовании сюжета и/или образов, 
в фольклорной интертекстуальности повествования, 
в форме стилистических и речевых вкраплений. Фолькло-
ризм романа по сути представляет собой совокупность 
форм вкрапления в роман характеристик жанров устного 
народного творчества. Данное понимание фольклоризма 
романа не противоречит постулатам концепции «этногра-
фического» (Р. Дорсон) или концептуального (Д. Гоффман) 
фольклоризма.

Фольклоризм романа может оказать существенное 
влияние на реализацию авторского замысла. Например, 
«фольклоризм «Обломова» переводит содержание романа из 
области только социальных проблем («обломовщина» и ге-
рой как вырождение дворянского класса) в сферу философ-
ско-этических и национальных проблем жизни» [13].

Фольклоризм романа не означает слияние фольклора и 
письменной литературы. Фольклор и письменная литера-
тура представляют собой различные явления, которые мо-
гут в современных условиях существовать и развиваться 
параллельно, оказывая друг на друга взаимное влияние. 
Различие между фольклором и литературой – «это разли-
чие двух социальных, эпических и эстетических систем. 
Можно вполне определенно сказать, что это два различных 
способа восприятия и интерпретации мира» [10, с. 12]. 
Фольклор необходимо разделять от письменной литерату-
ры, хотя сегодня фольклор существует и в письменной 
форме. М.Я. Поляков отмечает, что фольклор и литература 
выделяются как по типу художественного мышления, так 
и в связи с тем, что представляют собой различные истори-
ческие стадии развития словесности и искусства [10, с. 12].

Если суждение о том, что фольклор и литература ото-
бражают в себе различные типы художественного мышле-
ния не вызывает каких-либо уточнений, то утверждение 
о том, что фольклор и литература являются различными 
стадиями развития словесного творчества требует поясне-
ния. Феномен фольклоризма романа нельзя полностью рас-
крыть, если под фольклором понимать сложившуюся и свя-
занную с прошлыми периодами существования человече-
ства. В своем широком понимании фольклор продолжает 
развиваться и по сей день, в том числе приобретая форму 
так называемого городского фольклора. С одной стороны, 
появление письменности не приводит к пресечению пере-
дачи из поколения в поколение фольклора через традици-
онные коммуникативные инструменты. С другой стороны, 
литературный текст оказывает «обратное» влияние на транс-
формацию фольклора. В-третьих, «содержание» фольклора 
постоянно расширяется за счет новых пластов.

Следует уточнить, что «обновление» фольклора допу-
скают лишь сторонники «реформаторского» подхода, тогда 
как приверженцы «классического» подхода, выдвигая 
принцип «чистоты», к фольклору относят лишь долговеч-
ные и самостоятельные по отношению к историческим пе-
риодам образования произведения устного народного 
творчества [1, с. 8]. «Реформаторское» понимание фолькло-
ра более шире и охватывает «этнографическую» часть со-
временной городской культуры [9, с. 13]. На наш взгляд 
«реформаторское» понимание фольклора должно охваты-
вать и феномен «сетевого фольклора», который охватывает 
часть «городского фольклора», циркулирующего в телеком-
муникационных сетях [11, с. 13]. Если говорить о степени 
влиянии «городского фольклора» на современную романи-
стику, то нужно отметить расширение образного ядра 
(спектра) произведений. «Городской фольклор» является 

одним «из важнейших средств наращивания многочислен-
ных упаковок образного ядра» [4, с. 41].

Фольклоризм романа как литературное явление исто-
рически изменчив. Фольклоризм романа различен в раз-
ных исторических периодах, а также в различных нацио-
нальных литературах. Например, на начальных этапах ста-
новления романа фольклоризм проявляет себя в большей 
степени через обращение к лирическим жанрам народного 
творчества, что было подмечено Е.М. Мелетинским: «Пере-
ход от сказки к романическому повествованию осущест-
вляется не без влияния лирических жанров (даже греческий 
роман – влияние александровский лирики, грузинский ро-
ман – влияние панегирической поэзии). В западноевропей-
ском куртуазном романе большую роль играла поэзия тру-
бадуров, в персидских романических поэмах – арабская поэ-
зия, так называемая узритская, с ее возвышенным лириз-
мом» [8, с. 86].

Азербайджанская романистика с самого начала разви-
валась под влиянием национальной фольклорной культу-
ры. Значительная часть первых образцов крупной прозы 
представляла собой художественную обработку фольклор-
ных текстов.

Следует также отметить, что на отдельных этапах раз-
вития литературы не только фольклор являлся объектом 
подражания для фольклоризма, но и сам фольклоризм ста-
новится объектом подражания для авторов [12, с. 9]. Это ак-
туально для постфольклора, в особенности в отношении 
произведений, написанных в стиле фэнтези или или New Age.

Еще одна специфика фольклоризма романа – это ее за-
висимость от особенностей построения художественного 
текста отдельными прозаиками. В силу чего, фольклоризм 
в произведениях различных авторов одной и той же эпохи 
и одного и того же течения может варьироваться со значи-
тельной амплитудой. В связи с этим в своем исследовании 
М.А. Горбатов отмечает, что «фольклорную традицию в ли-
тературе следует рассматривать не только как философ-
ско-эстетическую, мировоззренческую категорию, но и как 
систему художественных приемов того или иного автора, 
поскольку ориентация на произведения народного творче-
ства непременно влияла на формирование писательской 
концепции» [3, с. 10].

Из перманентного взаимодействия романа и сказки 
некоторыми исследователями делается вывод, что сказка 
является главным источником для становления романа как 
жанра. Такую позицию занимает Е.М. Мелетинский, кото-
рый утверждал, что «каковы бы не были источники жанра 
романа, главная роль в его происхождении принадлежит 
сказке» [8, с. 84].

«Близость» романа к сказке основана на том, что со-
бытийность сказки помещается в «обычную» жизнь. Если в 
эпосе описываемые события соотнесены с первичным ми-
фическим временем, то события в сказке происходят в ху-
дожественном немифическом времени, хотя и тоже вы-
мышленном: «Сказка – обязательно фантазия, а значит, 
находится в явной оппозиции к повседневности» [2, с. 18]. 
Событийность сказки не связана с первичным мифическим 
временем, которое есть важная категория мифологическо-
го миропонимания. Первичное мифическое время (в позд-
них мифах превратившееся в золотой век или героическое 
время) содержит в себе причину для последующих собы-
тий, тогда как в сказочном времени сказки этой характери-
стики мы не сможем зафиксировать. Направленность сказ-
ки на специфическую аудиторию – на детей, накладывает 
отпечаток на характер повествования. Сказка не направле-
на на формирование у слушателя мировоззренческих уста-
новок о религиозно-этнической принадлежности: «В отли-
чие от сказки жанр героического эпоса развивается в ходе 
этнической консолидации» [8, с. 55].

Несомненно, что сказка оказала особое как на этапе 
формирования романа как жанра, так и на последующее 
развитие романа. Авторы, в той или иной степени заим-
ствуя содержание сказки, а также присущие сказке как жан-
ру художественные приемы, обогащали свои творения. 
При этом трансформация «сказочного» повествования 
обычно осуществляется за счет усиления конфликта, углу-
бления мировоззрения героев, усложнения внутреннего 
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мира, использования художественных приёмов, подчерки-
вающих антиномическое противостояние и противоречи-
вость действий. Если рассматривать период становления 
азербайджанского романа, то следует отметить, что наряду 
с мифами на некоторые романы существенное влияние 
оказывали также и азербайджанские народные сказки. Это 
влияние проявляло себя в сюжете, тематике, мотиве, обра-
зах, способах текстовой передачи, языке и т.д. Например, 
произведения А. Ахвердова «Письма вурдалака из ада», 
Ю. Везира «Девичий родник», А. Шаига «Герои нашего ве-
ка» и другие по своим жанровым параметрам, мотиву, об-
разам, форме изложения очень схожи с азербайджанскими 
народными сказками. В «Письмах вурдалака из ада» див, 
дракон, потусторонний мир описаны так же таинственно и 
красочно, как в азербайджанских народных сказках. В «Ге-
роях нашего века» образы похожи на персонажей народ-
ных сказок – Пир баба (дедушка Пир), Нур баба (дедушка 
Нур) и других старейшин. «Девичий родник» же по своему 
сюжету, тематике и способу изложения идентичен народ-
ным сказкам. Если говорить о влиянии на сюжет, то можно 
привести роман М. Сулейманлы «Кочевье». В этом романе 
автор включает в сюжет сцены, которые характерны азер-
байджанской народной сказке о целителе: например, в сце-
не об излечении больного юноши, которого привели к це-
лителю Алаю, одному из главных героев романа.

Однако, на наш взгляд, роман как жанр ближе к эпосу, 
чем к сказке. Внутренняя неизменяемость героя в сказке 
позволяет утверждать, что влияние сказки на роман про-
являет себя в форме фольклоризма. Тогда как влияние эпо-
са проявляется более масштабно – в самой эпической сущ-
ности романа. Перефразируя тезис М.Я. Полякова, что 
«фольклор не является непосредственной основой литера-
турного развития» [10, с. 12], отметим, что сказка не явля-
ется непосредственной основой развития романа.

Следует отметить, что Е.М. Мелетинский разделяет ха-
рактер влияния на роман сказки и мифологии: «Собствен-
но мифологические мотивы проникали в роман через сказку, 
волшебную или героическую. Не нужно думать, что только 
средневековый роман усиливал процесс демифологизации. 
Этот процесс начинался в лоне сказки и в конце концов 
трансформировал архаическое мифологемы в чистые при-
ключения» [8, с. 84]. Проникновение мифологических мо-
тивов в роман осуществлялось и осуществляется напря-
мую – мифологизм романа не предполагает обязательности 
обращения к жанру сказки. Обращая внимание на постоян-
ное взаимодействие сказки и мифа, Вальтер Скотт в одном 
примечании к «The Lady of the Lake» («Деве озера») писал: 
«…обнаружилось бы, что то, что в одном периоде было ми-
фом, перешло в роман следующего столетия и позднее 
в детскую сказку. Такое исследование значительно умалило 
бы наши представления о богатстве человеческой изобре-
тательности». Современные исследователи, например из-
вестный французский ученый Клод Леви-Стросс отмечает, 
что мифы и сказки сосуществуют, при этом «один жанр не 
может, таким образом, считаться пережитком другого, 
если только не предполагается, что сказки хранят память 
о тех древних мифах, которые сами по себе вышли из упо-
требления» [7, с. 136].

В свою очередь и письменная литература оказала свое 
влияние на жанр сказки. Литература обогащается таким 
поджанром как литературная сказка. Литературная сказка 
возникает как письменная фиксация, письменное перело-
жение народной сказки. В результате чего, сказка теряет 
ряд жанровых свойств, присущих ей изначально, взамен 
приобретая другие характеристики. На материале турец-
кой сказки исследовательница Евгения Ивановна Ларионо-
ва приходит к выводу, что «литературная сказка – синте-
тичный жанр литературы, способный объединять в своей 

структуре компоненты разных жанров, выступать в раз-
ных жанровых формах (поэма, новелла, повесть, роман и 
др.) и родовых разновидностях (эпос, лирика, драма), гене-
тически восходящий к народной сказке, обладающий уста-
новкой на вымысел, условно-фантастической образностью, 
устойчивой сюжетно-композиционной структурой и доми-
нирующим авторским началом, где жанровый каркас фоль-
клорной сказки реализуется путем усложнения всех его со-
ставляющих» [6, с. 10]. При этом литературная сказка су-
щественно стирает жанровые границы, проявляя тенден-
цию в сторону метажанра. «Сказка выходит за пределы 
турецкой художественной словесности и функционирует 
как метажанр современной турецкой культуры» [6, с. 18] – 
утверждает Е.И. Ларионова.

Однако литературную сказку нельзя воспринимать как 
метажанр. Исследовательница не учитывает того фактора, 
что обращение прозаиков к жанрам устного народного 
творчества может носить разнородный характер. Если 
в боль шинстве своем это влияние фольклора сопряжено 
с вкраплением отдельных элементов, то в некоторых случа-
ях можно говорить и о жанрообразущем влиянии. В по-
следнем случае можно говорить о формировании поджан-
ров, в том числе и такого как роман-сказка. Е.И. Ларионова 
ошибочно относит подобные произведение к литературной 
сказке. Например, ошибочным было бы относить к литера-
турной сказке трехтомное произведение Джона Рональда 
Руэл Толкиена (John Ronald Reuel Tolkien) «Властелин ко-
лец» (The Lord of the Rings). Жанровую конструкцию толки-
еновского произведения можно обозначить как роман-
миф.
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СЕМАНТЫКА І СІМВОЛІКА АТМАСФЕРНЫХ З’ЯЎ У «КАЗКАХ ЖЫЦЦЯ» Я. КОЛАСА

Ганна Шваба (Мінск, Беларусь)

Сярод празаічных твораў Я. Коласа асобнае месца зай-
маюць алегарычныя апавяданні пад агульнай назвай «Казкі 
жыцця», у якіх выявіліся лепшыя рысы творчай інды ві-
дуальнасці мастака слова. Перш за ўсё «Казкі жыцця» за-
кранаюць злабадзённыя праблемы тагачаснага сацыяльна-
палітычнага становішча Беларусі (большасць твораў была 
напісана ў дакастрычніцкі перыяд), а таксама адвечныя 
філасофскія пытанні чалавечага быцця (жыццё, рух, дабро 
і зло і г.д.). Літаратуразнаўца У. Навумовіч адзначае, што 
«гэта першая вельмі ўдалая і арыгінальная спроба ў белару-
скай літаратуры развіць філасофскі пачатак, выводзіць ма-
раль, апеляваць да свядомасці і розуму чытача, зыходзячы з 
простых і даступных рэчаў, разглядаючы акаляючае жыццё 
свету; спроба паразважаць над гэтым жыццём і часам, 
заглыбіцца ў натуральныя працэсы, якія адбыліся і адбыва-
юцца ў прыродзе і грамадстве» [4, 239].

Таксама «Казкі жыцця» вызначаюцца выключнай паэ-
тычнасцю і вобразнасцю, што гаворыць пра непасрэдную 
сувязь творчасці пісьменніка з сялянскім светабачаннем 
і светаадчуваннем, шчырай любоў да роднай старонкі, яе 
прыроды і людзей. У «Казках жыцця» яскрава выявілася 
сувязь творчасці пісьменніка з невычэрпнымі крыніцамі 
вуснай народнай творчасці, а менавіта з народным казач-
ным эпасам, які паслужыў асновай для стварэння аўтарскіх 
алегорый. Даследчык Т. Шамякіна заўважае, што «шмат 
якія беларускія даследчыкі зусім слушна гаварылі пра 
міфалагічнае ў сваёй аснове светаадчуванне Якуба Коласа, 
пра аддадзеную даніну міфалагічным павер’ям беларусаў. 
Так, І. Навуменка пісаў: «Янка Купала, Якуб Колас засталі 
ў сваім народзе яшчэ амаль не крануты кніжнай апрацоўкай 
духоўны свет, які сваімі вытокамі меў старажытнае, у пэў-
най меры міфалагічнае светаадчуванне з яго культам неба, 
сонца, наогул прыродных сіл, верай у таямнічае і звыш-
таямнічае, што мае несумненную ўладу над чалавекам»» [6, 
347–348]. 

На матэрыяле беларускіх народных павер’яў, легенд 
і паданняў можна вызначыць некалькі версіі паходжання 
навальніцы, грому і маланкі. Так, гэтыя атмасферныя з’явы 
ў народнай інтэрпрэтацыі лічыліся атрыбутамі вышэйшых 
нябесных сіл (Бога, святых, анёлаў, Перуна): зброяй (стра-
лой, бічом), светачам, следам калясніцы або гукам ад яе 
руху. Навальніца, гром і маланка (асабліва апошняя) уяў-
ляліся Божым гневам на нячысцікаў або грэшнікаў і вы-
ступалі ў якасці зброі для іх пакарання як у хрысціянскай, 
так і язычніцкай інтэрпрэтацыі. Паходжанне і бытаванне 
твораў беларускай народнай прозы, у якіх навальніца, гром 
і маланка караюць ліхіх паноў або князёў за маральныя 
і фізічныя бясчынствы і здзекі над прыгоннымі, звязана 
з рэальнымі ўмовамі жыцця сялянства («Прыйшла мяжа 
цярпенню зямлі. У адну ноч пачалі біць шалёныя маланкі, 
грымець перуны, аж калацілася цвердзь, а замак і ўсё нава-
колле пачалі правальвацца ў воды возера» [3, 247]) (таксама 
паданні «Перунова гара», «Пра князя Слуцкага і яго замак 
на Князь-возеры», «Тры камяні»).

Пад уплывам буржуазна-дэмакратычнай рэвалюцыі 
1905–1907 гг. Я. Коласам была напісана алегорыя «Жывая 
вада», у якой ставяцца і вырашаюцца пытанні сацыяльнай 
несправядлівасці, класавай барацьбы, эксплуатацыі чала-
века чалавекам. Вобраз Гары, якая сваім з’яўленнем зніш-
чыла крыніцу – Жывую Ваду, – увасабляе рабскі прыгнёт. 
Але аўтар сцвярджае, што такому становішчу рэчаў прыдзе 
канец і жыццё на зямлі закрасуе з новай сілай. Як і ў народ-
ных павер’ях, у гэтай алегорыі навальніца становіцца куль-
мінацыяй справядлівага знішчэння старога ладу і ўста ля-
вання новага: «Адвечная скарга цяпер грымела ў небе 
страшным голасам Бога і скалынала ўсю зямлю; стогны 
людскія, якіх дагэтуль ніхто не чуў, блішчалі маланкамі, 
а слёзы цяклі халоднымі, чыстымі ручаямі на зямлю і ажыў-
лялі яе» [2, 12]. Жывая Вада, спалучыўшыся з дажджавой, 
вырываецца з-пад Гары, якая рассыпалася ў пясок і пыл, 
і зноў напаўняе жыццём Мёртвае Поле. Вобраз Жывой 

Вады – вытоку жыцця, носьбіта жыватворчых сіл прыроды, 
якія перамагаюць смерць, можна знайсці ў творах народна-
га казачнага эпасу. Даследчык Д. Гальмакоў заўважае, што 
«тая ідэйна-мастацкая роля, якую адыгрывае ў алегорыі 
традыцыйны для фальклора вобраз, сведчыць аб творчым, 
своеасаблівым характары яго выкарыстання» [1, 159].

У алегарычным апавяданні «Проціў вады», напісаным 
напярэдадні Кастрычніцкай рэвалюцыі, Я. Колас ставіць 
праблему ўзаемаадносін паміж воляю аднаго чалавека і во-
ляю калектыва – паміж воляю царскага самадзяржаўя (ува-
собленым у вобразе Старога Дзеда) і народа (вобраз Азяр-
ка). Перш за ўсё на жаданне Азярка выйсці з балотных 
берагоў паўплывалі «крынічкі жывой вады», якія прабі-
валіся да яго, «але надышла навальніца і паддала Азярку 
сілы і ўсе Дзедавы скрэпы былі знесены, і яго самога панес-
ла вада» [2, 37]. Тут, як і ў папярэдняй алегорыі, навальніца 
атаясамліваецца з ачышчальнай, пераўтваральнай рэвалю-
цыяй, калі на змену старому прыходзіць новы, заснаваны 
на пачатках справядлівасці і раўнапраўя, парадак, дзе «не 
воля аднаго, а воля ўсіх толькі і можа мець сілу і права» [2, 
38]. Паказальнымі, на нашу думку, з’яўляюцца словы Я. Ко-
ласа, што «зноў глядзела сонца на зямлю, лашчыла па крыў-
джаных навальніцаю» [2, 37–38], якія датычацца тых, хто 
пэўным чынам пацярпеў ад навальніцы-рэвалюцыі, якая 
набыла менавіта стыхійны, усеагульнай характар барацьбы 
са злом. Так, у народным уяўленні чалавек, які загінуў ад 
маланкі, трапляе ў рай. Падчас навальніцы нячысты хава-
ецца ад маланак, дзе толькі можа, нават пад (у) чалавека, які 
ахвярай уласнага жыцця (хоць гэта і не яго свядомы выбар) 
спрыяе пакаранню злога.

У сувязі з вышэй сказаным, слушнай падаецца думка 
даследчыка А. Семяновіча аб тым, што «Коласа цікавіла 
<…> праблема вечнага руху свету (матэрыі), г. зн. дыялек-
тыка жыцця, згодна якой матэрыяльны свет знаходзіцца не 
ў стане вечнага спакою, як гэта сцвярджала метафізіка, 
а ў стане безупыннага руху і змянення, безупыннага абнаў-
лення і развіцця, дзе заўсёды штосьці ўзнікае і развіваецца, 
штосьці разрушаецца і аджывае свой век» [5, 159–160]. 

Навальніца таксама становіцца выпрабаваннем, якое 
дае Дрэўцу зразумець, што ні Вецер, ні Ручаёк не з’яўляюцца 
яго сябрамі, бо паказваюць у гэты крытычны час сваю 
сапраўдную натуру («Адзінокае Дрэва»). Камень, у адроз-
ненне ад дубоў, не пакутаваў ад стрэл маланак падчас на-
валь ніцы («Камень»), якая таксама станавілася прычынай 
брудных «няпрошаныя гасцей-ручаёў» [2, 21]. Раскацісты 
гул грому абуджае вяз, які развейвае «прыгожы туман зман-
нага шчасця» [2, 26] бярэзінкі, што была зачаравана ба лот-
нымі агнямі-гнілякамі («Балотны агонь»). Аўтар у гэтым 
творы заўважае, што дзеянне адбываецца ў поўнач перад 
Ілліным днём, які, паводле народных назіранняў, з’яўляецца 
часам найбольшай колькасці навальніц (гэты факт таксама 
знайшоў адлюстраванне ў міфалагічных ўяўленнях нашых 
продкаў). У алегорыі «Чыя праўда?» адзін з маладзейшых 
дубоў на перасцярогі старога дуба аб неапраўданай радасці 
кажа: «От мы стаімо тут, а заўтра можа загрымець гром, 
лясне пярун – і няма нас!» [2, 29]. Стары дуб пагаджаецца, 
што на працягу жыцця ўзнікае шмат сітуацый, на якія не-
магчыма паўплываць. Але ён не разумее таго, што іншыя 
адмаўляюцца бачыць і ўспрымаць жыццё з яго не спры яль-
нымі, нават трагічнымі, праявамі, і заклікае «лепш быць ня-
шчаснымі, але відушчымі, чымся шчаслівымі, ды сляпымі» 
[2, 30].

Раса ў традыцыйным беларускім фальклоры з’яўляецца 
жыццядайнай нябеснай (божай) вільгаццю, паказчыкам 
для першага веснавога выгану жывёлы на пашу (т.зв. 
«юраўская раса»); чароўным сродкам, які маглі выка рыс-
тоўваць як звычайныя людзі (дзеля ўмацавання здароўя, 
абароны жывёлы ад ваўкоў і сурокаў), так і ведзьмы. Так, 
у апавяданні «Дудар» слёзы Меншага Брата падалі на зям-
лю і «змешаныя з Божай расой, падымаліся да неба і адтуль 
вярталіся <…> чыстымі кропелькамі» [2, 6–7]. Слёзы заму-
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чанага непасільнай працай і пазбаўленага ўсякіх правоў 
працоўнага народа (алегорыя «Жывая вада»), што ста год-
дзямі акраплялі знішчаны, а некалі прыгожы і ўрадлівы 
край (бо нават дождж перастаў там ісці, а ранішнюю расу, 
бляск якой аўтар параўноўвае таксама са слязьмі – слязьмі 
самой зямлі, – сонца хутка высушвала), перапоўнілі неба 
і «рваліся туды, дзе нарадзіліся» [2, 11]. Слёзы-раса далі 
жыццё Хмарцы, якая з’яўляецца алегорыяй сляпой за ча ра-
ванасці невядомымі далячынямі, марнага бадзяння па чу-
жых краях і нежадання прыносіць карысць сваёй радзіме. 
Урэшце Хмарка вяртаецца туды, дзе нарадзілася: убачыла 
яна «пажаўклыя палі, сухія травы» [2, 25], бо «цяпер там 
нават расы не бывае» [2, 24], і «заплакала халоднымі слязь-
мі» [2, 25].

Даследчыкі творчасці беларускага класіка адзначаюць, 
што пейзаж – адзін з істотных элементаў яго мастацкага 
стылю. Па-першае, пейзаж у алегорыях (таксама як і ў ін-
шых творах) характарызуецца натуралізмам непаўторных 
карцін беларускай прыроды. Па-другое, «у шматлікіх пей-
зажных замалёўках пісьменнік выказвае свае адносіны да 
рэчаіснасці, стварае адпаведна ідэйнай задуме твора на-
строй. У творах пісьменніка даволі часта сустракаюцца 
прыклады паралелізму паміж чалавекам і прыродай <…>, 
прычым гэты паралелізм мае звычайна выразную сацыяль-
ную накіраванасць. <…> У іх выяўляецца багацце мастац-
кай палітры пісьменніка, у якой арганічна спалучыліся ўсе 
колеры спектра. Тут і журботныя малюнкі замірання пры-
роды, і трывожная светавая гама надыходзячай навальніцы 
(«Жывая вада», «Хмарка»), і светлыя, радасныя пейзажы, 
мастацкае прызначэнне якіх у сцвярджэнні радасці жыцця» 
[1, ]. Напрыклад, «хмары, як мухі над гаршком куцці, віліся 
чорным роем над зямлёй, апярэзваючы яе агнявістымі 
стужкамі і трасучыся магутнымі громамі» [2, 15] («Адзі-
нокае Дрэва»); «сонейка <…> рассыпалася золатам, дыя-
мен тамі ў кожнай кропельцы расы, зіхцела ўсімі колерамі 
вясёлкі» [2, 18] («На чужым грунце»); «цяжэрныя хмары 
меціліся на іх залатымі стрэламі пякучых маланак» [2, 21] 
(«Камень»), «прамень сонейка, прабіўшы гушчар зялёнага 
лісця, дакрануўся да расы, і яна ўся заіскрылася, зачырване-
лася, бы гожая дзяўчына, якой сказалі, што прыгожая і мі-
лая» [2, 33] («Вадаспад»).

Я. Колас у невялікіх па памеры, але змястоўных і вы со-
камастацкіх алегорыях паказаў веру народа ў вызваленне 
ад прыгнёту, яго сілу і непераможнасць. У кожным з алега-
рычных твораў адчуваецца глыбокая любоў пісьменніка да 

роднага краю і людзей, роздум над неад’емным правам бе-
ларускага народа самому вызначаць шляхі свайго гіста рыч-
нага развіцця. Так, навальніца з’яўляецца алегорыяй ачыш-
чальнай, пераўтваральнай рэвалюцыі, якая знішчае сацы-
яльную несправядлівасць. Навальніца (вузей – гром) – гэта 
таксама своеасаблівы індыкатар хуткай кульмінацыі ў «Каз-
ках жыцця». Раса – алегорыя слёз; яна з’яўляецца жыцця-
дайнай вільгаццю, і ў той жа час нясе ў сабе адбітак драма-
тызму (часам – трагізму).

Праз апісанні прыроды пісьменнік паказвае, як моцна 
развіта эстэтычнае пачуццё ў душы простага чалавека, пад-
крэслівае гарманічнасць яго яднання з прыродай. «Прыро-
да ў Я. Коласа не дае чалавеку быць простым сузіральнікам, 
толькі захапляцца яе хараством, а абуджае ў чалавеку імк-
ненне да лепшага, прыгожага жыцця» [5, 166], – слушна заў-
важае даследчык А. Семяновіч. 

Жыватворнай крыніцай творчасці Я. Коласа, як і мно-
гіх класікаў беларускай літаратуры, з’яўляецца менавіта 
вусна-паэтычная народная традыцыя. Яе вобразы, сімвалы, 
сюжэты ў кожнага мастака слова знаходзяць сваё адметнае 
аўтарскае выкарыстанне, і ў той жа час аб’ядноўваюць пісь-
меннікаў на глебе нацыянальнага характару іх творчасці.
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АГУЛЬНАЕ І АДМЕТНАЕ Ў ЛІРЫЦЫ Е. ЛОСЬ, Н. МАЦЯШ, Г. КАРЖАНЕЎСКАЙ

Ірына Шматкова (Мінск, Беларусь)

Наш даследчыцкі дыскурс накіраваны на разгляд паэзіі 
Е. Лось, Н. Мацяш, Г. Каржанеўскай у параўнальным аспек-
це, паколькі пры першасным знаёмстве з творчасцю паэтэс 
узнікае ўражанне іх абсалютнай адрознасці, але пры больш 
дэталёвым разглядзе робіцца відавочнай іх духоўная ед-
насць, агульнасць вобразаў, гуманістычная аснова іх ма-
стацкага мыслення, назіраецца своеасаблівая пераемнасць 
у распрацоўцы тэм.

Творчасць трох аўтараў адносіцца да аднаго этапу ў раз-
віцці беларускай літаратуры – другой паловы ХХ стагоддзя. 
Кожная з разглядаемых намі паэтэс жыла і рэалізоўвала свой 
літаратурны талент у пэўным адрэзку часу, пазначаным 
асаблівасцямі грамадска-палітычнага развіцця краіны. Е. Лось 
прыйшла ў літаратуру ў перыяд пасляваеннага дзесяцігоддзя. 
Яе першы зборнік паэзіі «Сакавік» выйшаў у 1958 г. Паэтэса 
адносіцца да так званага філалагічнага пакалення (Н. Гілевіч, 
С. Гаўрусёў, П. Макаль, А. Лойка, М. Арочка, А. Вярцінскі 
і інш.). У 70-я гг. заявілілі аб сабе ў літаратуры Н. Мацяш 
і Г. Каржанеўская: у Н. Мацяш першы зборнік паэзіі «Агонь» 
выйшаў у 1970 г.; у Г. Каржанеўскай дэбютная кніга «На мове 
шчасця» ўбачыла свет у 1973 г. Н. Мацяш і Г. Каржанеўскай 
давялося працаваць у літаратуры на зломе эпох, яны 
перажылі тыктанічны зрух гісторыі, крушэнне грамадскага 
ладу, змену ідэалаў, пераацэнку каштоўнасцей. 

На прыкладзе творчасці Е. Лось, Н. Мацяш, Г. Кар жа-
неў скай можна пераканацца, што паэзія прэзентуецца бе-
ла рускімі аўтарамі другой паловы ХХ стагоддзя як высо ка-
духоўная субстанцыя. Гуманістычны пафас – асноўны як 
у беларускай лірыцы другой паловы ХХ стагоддзя ўвогуле, 
так і ў паэзіі Е. Лось, Н. Мацяш, Г. Каржанеўскай у прыват-
насці – скіраваны да свядомасці чалавека з мэтай яе духоў-
нага і маральнага пераўтварэння па законах прыгажосці. 
Кожная з разглядаемых намі паэтэс у першую чаргу шукае 
вышэйшы агульначалавечы сэнс існавання, ідэал для гра-
мадства. Для грамадзянскай лірыкі Е. Лось характэрна 
ўпэўненасць, выражаная праз агітацыйны пафас твораў 
(«Сёстры Леніна», «За ўладу Саветаў», «Слова камуністкі» 
і інш.); паэзіі Н. Мацяш і Г. Каржанеўскай 80–90-х гг. улас ці-
вы драматызм. Лірычная гераіня Н. Мацяш не можа спя-
ваць вясёлых песень, калі «відаць, зашмат на свеце не шчас-
лівых…» [4; с. 167]. Што тычыцца лірычнай гераіні грама-
дзян скіх вершаў Е. Лось, то яна годная, устойлівая, у Г. Кар-
жа неўскай – іранічная, а падчас і самаіранічная. У вершы 
з адпаведнай назвай «Іранічнае» аўтар раскрывае «схема-
тычнасць», застыласць савецкага часу, выкарыстоўваючы 
для гэтага кароткія няпоўныя сказы, адзіную рыфму для 
кожнай страфы, што ўзмацняе ўражанне ад зместу: «І за-
стой, і плесня там, дзе схемы. // У людзей інакшыя прабле-
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мы. // У віры матляемся ўсе мы. // Справы дрэнь: падводзяць 
тэарэмы. // Як іх штампавалі год ад году, // Сапсавалі 
гэтулькі народу» [1; с. 22]. Паэтычны стыль Г. Каржанеўскай 
вылучаецца сваёй прамалінейнасцю. 

Пачуццё Радзімы складае аснову духоўнага свету ў твор-
часці Е. Лось, Н. Мацяш, Г. Каржанеўскай. Патрыятычная 
тэма прадстаўлена разнастайнымі матывамі. Вобраз Ра дзі-
мы ўтрымлівае архетыповыя вытокі. Радзіма – архетып ма-
ці, гэта святая, райская зямля. Е. Лось удзячна сваёй маці: 
«Дзякуй, маці, што мне падарыла // Ты любоў да зямлі маёй 
роднай…» [2; с. 13]. Аўтары захапляюцца прыгажосцю род-
ных мясцін, маляўнічасцю краявідаў (вершы «Роднае сяло» 
Е. Лось, «Белаазёрск» Н. Мацяш, «Слуцкай радні» Г. Кар жа-
неўскай). Тыпалагічнае падабенства трох аўтараў ва ўва са-
бленні вобраза Радзімы – у паэтызацыі і ідэалізацыі. У ад-
розненне ад паэзіі Е. Лось і Г. Каржанеўскай, у якіх вобраз 
малой радзімы паяднаны з роднымі вёскамі, у творчасці 
Н. Мацяш паняцце радзімы мае выразную рэгіянальную 
кампаненту, якая выяўляецца як у апяванні палескага краю 
з усімі яго багаццямі, клопатам пра яго будучае, так і непа-
срэдным уплывам палескага моўнага каларыту на музыку 
вершаў паэтэсы («Усе твае песні аддам Беларусі! // Я толькі 
дабаўлю да іх тыя словы, // Што сёння лунаюць над краем 
вясновым…» [4; с. 29]). Увогуле, патрыятычная тэма ў ліры-
цы Н. Мацяш змыкаецца з гістарычнай (вершы «Візітоўка», 
«Маналог Камілы Марцінкевіч», «Маналог каханай Кастуся 
Каліноўскага», «Малітва Апанаса Філіповіча» і інш.). 

З вершаў беларускіх паэтэс вынікае, што любоў да Ай-
чыны немагчыма без любові да роднай мовы, без гонару за 
продкаў, за гераічнае мінулае. Патрыятычная лірыка най-
больш шырока прадстаўлена ў творчасці Е. Лось, аўтар дэ-
манструе характэрную для паэзіі яе пакалення дэклара-
цыйнасць, ідэйную перакананасць, пачуццё абавязку, калі 
грамадскае пераважала над асабістым (вершы «Роднай 
мове», «Радзіма пачынаецца з двароў», «Ах, Беларусь, мая 
ты доля…», «Усе мае думкі з табою, Айчына…» і інш.). 
Паэзія Г. Каржанеўскай вылучаецца наяўнасцю самабыт-
ных завостраных, кантрастных вобразаў, уласцівых сучас-
наму жыццю. У вершы «Дзірван» паэтэса ў алегарычнай 
форме разважае пра самаідэнтычнасць беларускага народа 
напрыканцы ХХ стагоддзя: «Кідаеш зерне, думаеш – узы-
дзе… // А сейбітаў мо болей, чым зярнят, // І пустка як была 
сто год назад, // Так і цяпер не ведае аб жыце» [1; с. 8]. Гэтыя 
матывы сталі асабліва актуальнымі ў 90-я гг., калі спыніў 
існаванне СССР і пачалася хваля нацыянальнага адраджэн-
ня. Як бачым, агульная часавая адметнасць патрыятычнай 
лірыкі трох паэтэс – імпульсіўнасць, максімалізм, раман-
тызм і аптымізм, які ў 90-я гг. у Н. Мацяш і Г. Каржанеўскай 
трансфармаваўся ў драматызм і напружанасць. 

Аснову канцэпцыі мінулага ў творчасці беларускіх паэ-
тэс складаюць гістарызм, трагізм і дакументальнасць. Е. Лось, 
Н. Мацяш, Г. Каржанеўская звяртаюцца як да гісторыі бела-
рускага народа даўно мінулых гадоў, так і да трагічных ста-
ронак ХХ стагоддзя. 

Е. Лось актуалізуе праблему гістарычнай памяці, яна 
ўслаўляе ўмельства продкаў-майстроў, нагадвае пра знач-
насць духоўных традыцый беларускага народа. З радкоў 
верша «Продкі» (1960) паўстаюць працавітыя беларусы-
крывічы, якія былі вялікімі майстрамі: «Рабіў ён зрубы за-
латыя, // Нарогі, гонкія чаўны // І сцены белыя Сафіі // Над 
плынню быстраю Дзвіны» [2; с. 31]. Г. Каржанеўская зава-
страе праблему адказнасці сучаснікаў перад гісторыяй, пе-
рад продкамі: «Гісторыя – не могільнік глухі, // Дзе подзвігі 
людскія і грахі // З нябожчыкамі разам закапаны. // Гісторыя 
балючая, як рана» [1; с. 20].

Найбольш поўна раскрыць мінулае праз асэнсаванне 
лёсу гістарычных постацей удалося Н. Мацяш, з яе твораў 
паўстаюць знакамітыя героі часоў барацьбы Беларусі за 
свабоду і незалежнасць (П. Багрым, А. Філіповіч, К. Лыш-
чынскі, К. Каліноўскі, К. Марцінкевіч), паэтычны стыль гэ-
тых вершаў вылучаецца публіцыстычнасцю. У творчасці 
Е. Лось асэнсаванне Вялікай Айчыннай вайны стала асно-
вай трагічнага светаадчування лірычнай гераіні, гэта тэма 
ў яе паэзіі, у параўнанні з маладзейшымі паэтэсамі, вызна-
чальная (вершы «Дзяўчаты мінулай вайны», «Палачанка», 
«На магіле брата», «Мая Хатынь» і інш.). 

Кожная з паэтэс увасабляе гістарычныя падзеі, асобы 
гістарычнага героя з набліжанасцю да дакументальнай да-
клад насці, але ўсё ж галоўнае для іх – пераасэнсаваць ста-
рон кі мінулага і данесці да чытача вечныя ідэалы дабра, 
спра вядлівасці, любові, праўды. 

Зварот да фальклору даў магчымасць паэтэсам ува со-
біць традыцыйныя народныя каштоўнасці, сцвердзіць і па-
казаць іх непераходнасць для маральна-этычнага быцця 
чалавека і грамадства ў цэлым. Як Е. Лось, так і Г. Каржа-
неў ская пераасэнсоўвалі фальклорныя творы праз творчую 
трансфармацыю ў паэтычны свет традыцыйных вобразаў 
і матываў. Н. Мацяш, апрача гэтага, звяртаецца да традыцыі 
праз кніжную культуру, апасродкавана («Алекса Доўбуш» 
і інш.). Беларускія паэтэсы – майстры спеўна-народнага 
слова, яны працавалі ў традыцыйнай паэтычнай манеры. 

Для паэзіі Е. Лось, Н. Мацяш, Г. Каржанеўскай фаль-
клорная традыцыя з’яўляецца асноватворнай, ідэйна знач-
най. Абапіраючыся на спрадвечныя духоўныя паняцці і каш-
тоўнасці (каханне, праца, сям’я, шчасце, маці, прыгажосць 
прыроды, душа, вечнасць, мудрасць, вера, надзея і інш.), 
беларускія паэтэсы вяртаюць нас да гэтых вытокаў народ-
на-этычнага ўладкавання жыцця і свету. Ужо сам жаночы 
пачатак, які выяўляецца ў паэзіі глыбока інтымна, супраць-
па стаўляе хаосу мудрасць, гармонію, любоў, нараджэнне 
жыцця і будучыню дзяцей. Неабходна адзначыць, што ў твор-
часці Е. Лось і Н. Мацяш гендэрныя матывы амаль не 
прысутнічаюць, гэтым адметны творы Г. Каржанеўскай 
(«Напэўна, прага перамен…», «Не ідзе міленькі мой…», 
«Ішла і плакала жанчына…» і інш.).

Адвечныя агульначалавечыя каштоўнасці ў спалучэнні 
з маральна-хрысціянскімі ідэаламі склалі аснову паэтычна-
га светаразумення Е. Лось, Н. Мацяш, Г. Каржанеўскай, якія 
пераасэнсоўвалі вечныя ісціны і катэгорыі быцця, пры гэ-
тым адбываўся працэс самапазнання, паглыблення ма раль-
на-гуманістычнага зместу іх лірыкі. Іх паэзія характарызу-
ецца тыпалагічным падабенствам ва ўвасабленні канцэп-
цый часу і свету (гуманізм, філасафічнасць мыслення). Ча-
лавек стаў асновай творчасці беларускіх паэтэс, іх духоўна-
філасофскага асэнсавання свету, зрабіўся мерай усіх рэчаў. 
Паэтэсы ўзвышаюць выключную, асаблівую моц чалавечай 
дабрыні, у якой заключаны маральны сэнс жыцця чалавека. 
Е. Лось сцвярджае: «Жыць не магу без дабраты, // Як 
жаўранак без песні» [3; с. 13]. У лірыцы трох разглядаемых 
намі аўтараў дамінуе ідэя вялікай гуманістычнай любові, 
якая з’яўляецца універсальным пабуджальным матывам да 
ўсіх добрых спраў. Н. Мацяш не баіцца сказаць усяму свету: 
«Жыву! // Люблю! // Не наталюся!» [4; с. 51]. У творах Г. Кар-
жа неўскай прадстаўлена і такая яе разнавіднасць як любоў-
агапэ, ахвярная і самаадданая: «Навучыліся шкадаваць. // 
Шкадаванне любові вышай» [1; с. 142]. 

Любоў у паэзіі Н. Мацяш і Г. Каржанеўскай набывае 
хрысціянскае гучанне, у іх вершах увасобілася хрысціянская 
вера як крыніца маральнага ўдасканалення і духоўнага ўзба-
гачэння. У Е. Лось гуманістычная традыцыя менш асвечана 
рэлігійнасцю, у адрозненне ад Н. Мацяш і Г. Каржанеўскай, 
у паэзіі якіх ёсць шчырыя звароты да Бога, вершаваныя 
малітвы. Так, малітва Г. Каржанеўскай – узнёслы зварот да 
Усявышняга. Паэтэса просіць у Бога: «Даруй і адратуй нас, 
Божа. // Дай сілу і жаданне далей жыць…» [1; с. 62]. Вершы 
Е. Лось вылучаюцца выразным ліра-эпічным пачаткам. 
Аўтарская манера Н. Мацяш і Г. Каржанеўскай выдзяляец-
ца экзістэнцыяльнай заглыбленасцю, духоўна-рэлігійным 
зместам, медытатыўна-роздумнымі інтанацыямі. Мастацкі 
свет лірыкі Н. Мацяш на разглядаемую тэму элегічны і спа-
вядальны.

Выбар пейзажных вобразаў прадвызначаны нацыя-
наль нымі асаблівасцямі беларускага «ўмяшчальнага ланд-
шафту» (Л. Гумілёў), што пацвярджаецца перавагай адноль-
кавых архетыпаў і топасаў у іх творчасці. Лірычная твор-
часць разглядаемых намі аўтараў вызначаецца тыпа ла гіч-
ным падабенствам у нацыянальна-тыповым адчуванні 
і ўспры манні прыроды (вобразнасць, гарманічнасць, эстэ-
тызацыя, экалагічнасць пачуцця).

У паэзіі разглядаемых намі аўтараў, апрача вясковага, 
прысутнічае і гарадскі пейзаж, які атрымаў прыкметнае ма-
стацка-эстэтычнае ўвасабленне. Урбаністычны пейзаж 
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у твор часці Г. Каржанеўскай прадстаўлены ў выглядзе 
псіхалагізаваных замалёвак, якія адлюстроўваюць настрой 
лірычнай гераіні, часцей за ўсё сумны, неспакойны. У яе 
вершы «Горад» пейзаж выступае як быццё чалавека ў кан-
крэтнай прасторы. Паэтэса стварае змрочны, нават страш-
наваты малюнак: «Ён прыручаць даўно не мае звычкі: // Гвал-
туе ды ў палонніцы бярэ. // Свіцяцца на паверхах лямпы-
знічкі, // Ганяе вецер смецце па дварэ» [1; с. 17]. 

У лірыцы Е. Лось, Н. Мацяш і Г. Каржанеўскай актуаль-
най становіцца экалагічная тэма, у паэтычным увасабленні 
якой відавочнае тыпалагічнае падабенства: агульнасць ма-
ты ваў хвалявання, болю, смутку, тугі і трывогі. Вершы 
Н. Ма цяш на гэту тэму выдзяляюцца драматызмам, пу блі-
цыстычным пафасам. У вершы «Што ацяміць?» Н. Мацяш 
цытуе словы французскага пісьменніка Сент-Экзюперы: 
«Няма дасканаласці ў свеце» [4; с. 240]. Н. Мацяш упэўнена, 
што менавіта людзі, якія самі сябе «ўзамнілі» «вянцом Пры-
роды», вінаватыя ў тым, што «Сёння маем Чарнобыль, – // 
Немінальную кару за глум скарбаў духоўных, // За пагарду да 
гармоніі свету» [4; с. 241]. Як і ў творчасці Н. Мацяш, так 
і ў Г. Каржанеўскай прадстаўлена тэма Чарнобыльскай тра-
гедыі (вершы «Перасяленка», «Я слухала, як дождж ішоў…»). 
У лірыцы Г. Каржанеўскай пейзаж больш стрыманы, псі ха-
лагізаваны, эмацыянальна ўраўнаважаны.

Пачуццё кахання з’яўляецца эмацыянальна-сэнсавым 
ядром беларускай жаночай лірыкі другой паловы ХХ ста-
годдзя. Інтымныя вершы Е. Лось, Н. Мацяш, Г. Каржанеўскай 
аб’ядноўвае драматызм, створаныя псіхалагічныя калізіі – 
лірычныя міні-драмы. Лірыка кахання беларускіх паэтэс 
вызначаецца філасофскай змястоўнасцю, псіхалагізмам. 
Інтымныя вершы Е. Лось вылучаюцца глыбінёй аўтарскага 
пачуцця, тонкім лірызмам, і разам з тым лірыка-апа вя-
дальным стылем. Паэтэса гаворыць, што каханне пераўт-
варае чалавека, шчырасць аўтарскай інтанацыі выяўляе 
важ нае, сапраўднае ў жыцці жанчыны: «У дні кахання і гля-
дзіш мілей, // і не пакрыўдзіш нават мураша… // Люблю 
любоў за тое, што дабрэй // з ёй робіцца удзячная душа» [2; 
с. 169]. Любоўная паэзія Н. Мацяш адметная ўвасобленым 

пачуццём самаахвярнасці, яе вершы пра каханне – склада-
ны і напружаны свет духоўнага існавання асобы. Пад-
крэсліваючы экстравертнасць свайго пачуцця, Н. Мацяш 
гаворыць, што нічога ў жыцці ёй не патрэбна без каханага: 
«Нашто мне гэты дзень – без цябе?» [4; с. 158]. І яшчэ больш 
трагічнай ад гэтага ўспрымаецца яе адзінота: «Я адна, я ўсё 
роўна адна, // Хоць і ёсць ты ў мяне, мой абраны…» [4; 
с. 169]. Для інтымнай лірыкі Г. Каржанеўскай характэрна 
амаль поўная адсутнасць фалькларызацыі, у яе вершах ад-
чуваецца выразны асабіста-інтымны пачатак, а таксама 
экзістэнцыяльная заглыбленасць перажыванняў і пачуццяў. 
Паэтэса праз каханне расце духоўна, спазнае сябе і свет, імк-
нецца да вышэйшай гармоніі. Свет кахання асабліва шмат-
гранна ўвасоблены Г. Каржанеўскай у лірычнай драме «Асен-
ні мёд». Напрыканцы драмы гераіні адкрываецца вышэй-
шы сэнс існавання, які можна спазнаць, толькі прайшоўшы 
праз няшчасці і мукі. Г. Каржанеўская слова «каханне», як і 
Н. Мацяш, замяняе словам «любоў».

У лірыцы кахання Е. Лось, Н. Мацяш, Г. Каржанеўскай 
увасоблены ўнутраны свет жанчыны, яе любоў да жыцця, 
ідэал хараства і шчасця. У іх паэзіі зліліся самыя шматстай-
ныя імгненні, з якіх складваецца духоўнае быццё.

У беларускай паэзіі другой паловы ХХ стагоддзя твор-
часць Е. Лось, Н. Мацяш, Г. Каржанеўскай займае адметнае 
месца, бо іх мастацкі свет непарыўна звязаны з нацыяналь-
на-культурнай традыцыяй, у выніку чаго вылучаюцца пры-
ярытэтныя ідэі чалавечнасці, сумлення, любові як змяс тоў-
на-сэнсавага ядра лірыкі.
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ПАДСЕКЦЫЯ ІІ

ФОРМЫ МАСТАЦКАЙ ПРЭЗЕНТАЦЫІ МІФАЛАГІЧНАГА МЫСЛЕННЯ 
Ў БЕЛАРУСКАЙ ПРОЗЕ ПЕРШАЙ ТРЭЦІ ХХ СТАГОДДЗЯ

Алена Белая (Баранавічы, Беларусь) 

Дасканалы літаратурны твор уяўляе сабой сістэму, 
якая характарызуецца скіраванасцю сродкаў мастацкай 
выразнасці на вырашэнне адзінай мастацкай задачы. Аўтар, 
прапануючы сваё разуменне навакольнага свету і яго 
працэсаў, максімальна «нагружае» дадатковымі аса цыя-
цыя мі ўсе сродкі, якія выкарыстоўваюцца для стварэння 
вобразаў. Дзякуючы гэтаму ўзнікае складаная сістэма ад но-
сін паміж «сэнсавым комплексам» і тым, што прынята на-
зываць «азначаючым комплексам» (знакамі, вобразамі і г. д.). 

Асаблівасці кампазіцыі – парабалічнай, менамеатыч-
най, міфалагічнай – у празаічных творах першай трэці 
ХХ ста годдзя вызначаліся шэрагам абставін, сярод якіх 
былі і спе цыфічныя, абумоўленыя канкрэтна-гістарычным 
кантэкстам. Так, «незавершанасць пісьменніцкіх задум 
таго часу, якія раскрывалі гістарычны пярэдадзень 
рэвалюцыі і ка лек тывізацыі, стала вынікам неспрыяль-
ных палітычных умоў, калі аб’ектыўна-рэалістычнае ад-
люстраванне падзей рэвалюцыі і калектывізацыі стала не-
магчымым, бо ўжо склаліся цвёрдыя стэрэатыпы асвят-
лення гэтых падзей, якія трохі пазней манументальна і 
надоўга закансервуюцца ў Гісторыі УКП (б). Пісьменнікі, 
адчуваючы, што любыя замахі на рэалістычны паказ пера-
ломных момантаў у жыц ці народа будуць абавязкова жор-
стка перакрывацца, пакі далі свае творы незавершанымі» 
[4, с. 396], нібы пакідаючы сваіх любімых герояў чакаць 

лепшых часоў, або, як Я. Колас, вярталіся да ранейшай за-
думы праз вялікі адрэзак часу. 

Міфалагічная кампазіцыя, на першы погляд, не зусім 
адэкватны сродак увасаблення новай эстэтыкі. Але, з другога 
боку, паводле Ф. Ніцшэ, без міфа ўсякая культура паз баў ля-
ецца здаровай і творчай прыроднай сілы: толькі за поў нены 
міфамі далягляд здольны надаць адзінства і закон чанасці 
цэламу культурнаму руху. Паказчыкамі міфа ла гіч най кам-
па зі цыі выступаюць выбар героем шляху ў формах фаль-
клорнага мыслення, зварот пісьменнікаў да абрадаў (пе ра-
важна як сродку камунікацыі), выкарыстанне малых фальк-
лорных форм – замоў, кленічаў, песень – і іх сты лі за цый).

Так, Л. Калюга, «імкнучыся спасцігнуць сутнасць нова-
га грамадства… перш за ўсё звяртае ўвагу на тое, як жывец-
ца ў ім асобнаму, нічым не выдатнаму і разам з тым адзінаму, 
такому непаўторнаму чалавеку. З горыччу заўважаў ён, што 
пачалося вялікае паляванне на яго, на ягоную самабыт-
насць, адметнасць. …Можа, таму такой мілай стала Калюгу 
мінуўшчына, дзе мелі месца самабытныя нацыянальныя 
характары, вялікая паэзія абрадавых свят…» [5, с. 120]. І на-
ват у творах, напісаных у высылцы, «Калюга пільна ставіцца 
да гісторыі, да народных паданняў, прыкмет, павер’яў, «за-
ба бонаў», якія нярэдка трапна выкарыстоўвае ў сюжэтна-
сімвалічным плане, што сведчыць пра эпічнасць таленту 
празаіка» [5, с. 123]. 
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Міфалагічнае мысленне выяўляецца ў адметным ха-
рактары выказвання пра не да канца зразумелыя і асвоеныя 
з’явы знешняга свету. Найбольш яскрава гэта відаць у дзі-
цячым успрыманні свету. Я. Колас у апавяданні «На чыгун-
цы» паказвае, што «вайна, у думках Івася, – нешта асобнае, 
незалежнае ад волі людской. Гэта была страшная кабеціна, 
што бадзяецца па свеце, і, дзе яна ступае, там робяцца па-
жары і разбурэнне страшнае… Гэтую лютую бабу-вайну 
выпусцілі на свет немцы; за гэта нашы салдаты і ідуць на 
немцаў. Перш ім трэба зваяваць сваіх ворагаў, а тады ўжо 
злавіць страшную кабеціну і замкнуць яе ў такі глыбокі ка-
лодзеж, адкуль яна і не вылезе» [6, с. 303–304].

У падобным жа характары дыскурсу выяўляецца ся-
лянская сутнасць дарослых герояў беларускай прозы. Чы-
таем у М. Гарэцкага: «усё пільней кукобяць думку асмолаўцы 
аб нейкім дзіве – ці то аб зямлі, ці то аб волі. Вось нехта 
аб’явіцца і прынясе дзіва з сабою» [3, с. 259]. Міфалагічнае 
мысленне датычыць і вобразаў гістарычных асоб. Адносна 
цара ўстанаўліваецца не столькі індывідуальны пункт по-
гляду, колькі «чужы», запазычаны з фальклору ці чыіх-не-
будзь аповедаў. Большасць уяўленняў пра Леніна аформле-
ны ў жанры казкі. Асобы такога сацыяльнага маштабу най-
часцей уяўляюцца як фальклорныя звышгероі. Адметным 
спосабам сфармуляваў народнае стаўленне да ленінскага 
вобраза А. Платонаў: Ленін у яго камунараў – для «сардэч-
нага пачуцця», а Карл Маркс «глядзеў са сцен, як непрыхільны 
Саваоф, і яго страшныя кнігі не маглі давесці чалавека да 
заспакаяльнага ўяўлення камунізму» [7, с. 512]. Мы бачым 
увасабленне стэрэатыпу масавай свядомасці тагачаснага гра-
мадства, дзе міфалагізаваны вобраз Леніна звязваўся з на-
род нымі каранямі.

Адносна невядомых рэчаў і з’яў асабовы погляд герояў 
празаічных твораў увогуле выяўлены далёка не заўсёды. 
Яны карыстаюцца фальклорнай фразеалогіяй, і пэўны прад-
мет ці з’ява паўстаюць у якасці ідэі. Адчуваецца «пабоч-
насць» свету, для якога ў чалавека не выспела ўласнае слова, 
што вынікае са свайго ж асабістага вопыту. Вось яскравыя 
прыклады з апавядання З. Бядулі «Дэлегатка»: «А вакол 
жыц цё новае біла свежай крыніцай. Постаці людзей вы прас-
та ліся. Вочы новым бляскам гарэлі»; «Усё апранулася ў со-
нечны бляск новых песень, новых разважанняў і новых учын-
каў. Прастор вабіў зусім іншымі казкамі – гераічнымі каз ка-
мі барацьбы за лепшы лёс для людзей» [2, с. 116].

Аднак зварот да форм міфалагічнага мыслення мае 
і іншыя прычыны: «непрадбачлівыя павароты ў вірлівай 
плыні палітычнага жыцця параджалі ў беларускіх пісьмен-
нікаў некаторую ўнутраную разгубленасць. Узмацнялася іх 
трывога за лёс роднага краю… У такіх умовах асаблівы 
творчы акцэнт на міфалагічных вобразах выяўляў імкненне 
літаратуры ўмацаваць свае вытокавыя асновы, сцвердзіць 
такія ўнутраныя каштоўнасці, якія маюць непераходнае, 
пастаяннае значэнне пры ўсіх нечаканых перыпетыях і зме-
нах грамадскай і палітычнай сітуацыі» [10, с. 302]. Якраз 
гэтае імкненне можа азначаць, напрыклад, такі матыў у ра-
мане К. Чорнага «Сястра», як песня сялянкі ў псіхіятрычным 
аддзяленні бальніцы. Гэты матыў ёсць сведчанне таго, што 
менавіта для міфалагічнага мыслення характэрна ўста наў-
ленне шматлікіх сувязяў паміж рознымі з’явамі, часам зусім 
далёкімі адна ад другой.

У А. Разанава ёсць верш «Балада прыкметы», а ў ім 
радкі: «Прыкмета хлусіць не ўмее, прыкмета хлусіць не 
стане…» [8, с. 65]. Вера ў прыметы, з’яўляючыся ўнівер-
саль на-прэцэдэнтным і яскравым нацыянальна-прэцэ-
дэнтным феноменам, набыла і мастацкую адметнасць фе-
номена сацыяльна-прэцэдэнтнага. 

Як згадваў у аповесці «У кіпцюрах ГПУ» Ф. Аляхновіч, 
у бесперапынным напружанні чакання расстрэлу ў вязняў 
пачыналіся адзнакі псіхозу, якія выўляліся, сярод іншага, 
і ў фанатычнай веры ў прыкметы. «Адзін у часе «прагулкі» 
на падворку стараўся ўсе спатыканыя лужыны перасту-
паць правай нагой, веручы, што пераскок левай прынясець 
яму няшчасце. Іншы стараўся, ходзячы, ня класьці рук за 
спіну, перакананы, што гэты гэст сцягне на яго расстрэл. 
Іншы, кладучыся спаць, стаўляў свае боты наскамі ў кірунку 
дзвярэй, думаючы, што, калі паставіць абцасамі наперад, – 
ніколі ўжо ня выйдзе на волю. Аднойчы, загаварыўшы перад 

сном, кінуў свае боты як папала. Я бачыў, як уначы ён 
прачнуўся і кінуўся да сваіх ботаў. Пабачыўшы сваю няўвагу, 
хутка яе паправіў, акуратна паставіўшы бот насамі ў бок 
дзвярэй, – і зноў лёг на нарах, аглядаючыся, ці хто ня бачыў, 
ці хто ня будзе сьмяяцца.

Я бачыў, але не сьмяяўся. Я адчуваў, што й мае нэрвы ня 
вытрымаюць такога жыцця…

Найменшая дробязь зварачала нашую ўвагу, і мы на ёй 
будавалі свае здагадкі. Прайшоў шпарка праз надворак чыр-
вонаармеец… «О! чаго ж ён спяшаецца? Тут нешта гэт-
кае…» Загрукацела на калідоры хада, пачулася за дзвярыма 
нейкая прыцішаная гутарка… «О! Нешта будзе… Чаго яны 
там?…

Усім нам сніліся кашмарныя сны. Уначы чуваць былі 
стогны й крыкі праз сон» [1, с. 97].

У 1918 годзе Я. Лёсік пісаў: «Толькі мова і засталася 
ў народа нашага ва ўсе яго злыдні, толькі яна, моў тая ду-
дачка ў казцы, грала і прамаўляла ўсяму свету, што жыў 
яшчэ наш народ, і жыць ён хоча, і жыць ён можа, і жыць ён 
будзе» [9, с. 64]. Магічную сілу спрадвечнага народнага сло-
ва ў «перакуленым свеце» ацаніў Ф. Аляхновіч. Ён апісвае 
выпадак, які яго надзвычай уразіў. Неяк у карцар пацягнулі 
вясковую жанчыну, якую ў сутарэнні ГПУ прывялі разам 
з дзецьмі. «Страшэнны быў крык на калідоры, калі адрывалі 
маці ад дзяцей. Доўга было чуваць нейкую барацьбу, мабыць. 
жанчына старалася супраціўляцца. Канец канцоў удалося 
няшчасную ўсадзіць у карцэр. Крык, аднак, трываў далей. 
Нейкі роўны, рытмічны крык-енк, для мяне ўжо знаёмы; нед-
зе я ўжо чуў нешта падобнае. …Вы ведаеце… як, ідучы за 
тру ной, бабы галосяць… Нешта падобнае я чуў цяпер. Толь-
кі гэта не былі завучаныя, паўтораныя шмат разоў словы, 
гэта была страшная імправізацыя жанчыны з народу, якая 
ў часіны найвялікшага напружання болю выражала сваё гора 
скандаванымі тырадамі. 

Каля дзьвёх гадзін, не спыняючыся, трывала гэтая песь-
ня бунту і ненавісьці, пасьля пачала сціхаць, ажно заціхла 
зусім. Ня ведаю, ці жанчына заснула, ці, можа, самлела. 
Я дрыжэў, слухаючы голас гэтай шчырай, нявыдумнай, але 
беспасярэдня з душы вырванай роспачы. Апісаць гэта цяж-
ка. Трэба гэта чуць, каб зразумець, уцяміць…» [1, с. 93–94].

Такім чынам, беларуская проза першай трэці ХХ ста-
годдзя ажыццяўляла актыўны зварот да форм міфалагічнага 
мыслення, абумоўлены ўсталяваннем новай рэчаіснасці. 
Міфалагічнае мысленне ўвасоблена ў сюжэтна-сімвалічным 
плане і датычыць асваення не да канца зразумелых з’яў 
знешняга свету, вобразаў гістарычных асоб, выбару героямі 
жыццёвага шляху і інш., што стварае адчуванне «пабоч нас-
ці» свету, якое, у сваю чаргу, вынікала з адсутнасці суб’ек-
тыў нага і аб’ектыўнага вопыту перажывання падобных са-
цыякультурных рэалій. У формах міфалагічнага мыслення 
замацоўваліся пэўныя стэрэатыпы масавай свядомасці. 
У цэлым жа апеляцыя да міфалагічных вобразаў выяўляла 
імкненне літаратуры сцвердзіць спрадвечныя нязменныя 
каштоўнасці ва ўмовах карэннай трансфармацыі ўсіх асноў 
тагачаснага грамадства.
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ГАРАДСКІ ФАЛЬКЛОР І БЕЛАРУСКАЯ ЛІТАРАТУРА: МЭТАЗГОДНАСЦЬ УЗАЕМАЎПЛЫВАЎ

Аксана Бязлепкіна (Мінск, Беларусь)

Прыблізна год таму, натхнёная сцверджаннем Т. Маро-
завай пра адсутнасць беларускамоўнага гарадскога фаль-
клору [12, 13, 14, 15], я пачала займацца пытаннем узаема-
дзеяння гарадскога фальклору і беларускай літаратуры [9]. 

Насамрэч, ёсць пра што гаварыць. Шэраг беларускіх 
пісь меннікаў свядома працуе ў жанрах гарадскога фалькло-
ру. Можна назваць падслуханае [16] і гарадскія сагі Сяргея 
Балахонава [2, 5], рэканструкцыі даўніх жартаў [4, 6] ці гі сто-
рый крытыка Ганны Кісліцынай, што друкуюцца ў той жа 
«Звяздзе» [11]. Калі гаварыць пра эстэтычную якасць тэкстаў, 
то важна пазбавіцца магіі імёнаў: так, тэсты «звяз доўскіх» 
рубрык (напрыклад «Алё, народ на провадзе»), якія курыруе 
Валянціна Доўнар [1], не маюць прынцыповага адрознення 
ад тэкстаў, змешчаных пад аўтарствам вядомых літаратараў, 
а часам выглядаюць нават займальней і вастрэй. 

Але гаворачы пра ўзаемадзеянне літаратуры з гарад-
скім фальклорам, натуральна, варта засяродзіцца на тэк-
стах, створаных аўтарамі, якія пазіцыянуюцца як пісьмен-
нікі. Так, выданне «Я – мінчанін» [18], разлічанае на вельмі 
шырокую аўдыторыю, набывае іншую вагу, калі яно на пі-
сана вядомай пісьменніцай і крытыкам Людмілай Руб леў-
скай, якая, дбаючы пра міфалогію Мінска, прыдумала тапа-
німічныя паданні. Аўтарка стварыла гарадскую няказкавую 
прозу, спадзеючыся на тое, што з цягам часу выдуманыя ёю 
гарадскія гісторыі пачнуць жыць самастойным жыццём. 

Дэманалагічныя гісторыі стварае Адам Глобус («Дама-
ві камерон», «Казкі»: новыя дэманы ўпісаны ў рэаліі гарад-
скога жыцця (напрыклад, Ліфтавік). Па-беларуску пра рус-
ка моўнае войска распавёў Сяргей Балахонаў у «Дзёньніку 
ваен наабавязанага», «Дзёньніку з нутраных войскаў» [3], 
эротыку з вуснай народнай творчасцю ў прыдатнай літара-
тур най форме падаў Рыгор Барадулін у эсэ «Як беларусы 
сэк сам займаюцца» [7].

Блатны беларускамоўны фальклор прысутнічае ў бела-
рускай культурнай прасторы ў тэрапеўтычных дозах (на-
прыклад, «Чувіха клёвая» ў выкананні З. Вайцюшкевіча). 
Адбываюцца і пераклады прэцэдэнтных рускамоўных тэкс-
таў, напрыклад, «Мурка» ў перакладзе Алеся Камоцкага 
і «Ула дзімірскі цэнтрал» у перастварэнні Сяргея Балахонава.

Сяргей Балахонаў, як ужо згадвалася, распавядае пра 
гарадскія выпадкі ў «Сучасных сагах», а пэўным адпа вед нікам 
гарадскіх плётак могуць лічыцца «сУчаснікі» Адама Глобуса 
альбо «Фрашкі да пляшкі» Севярына Квяткоўскага [10].

Для працягу размовы варта ўзнавіць некаторыя высновы 
з маіх папярэдніх тэкстаў. З аднаго боку, аб’ектыўна існуе кор-
пус тэкстаў, якія «нізка ацэньваюцца традыцыйным літара ту-
ра знаўствам або наогул не падпадаюць пад яго юрысдыкцыю, 
мастацкі ўзровень некаторых твораў зна хо дзіц ца на перы-
ферыі аўтарскай увагі, і ад крытычнага лін ча вання даследчыкі 
ўстрымліваюцца хіба што па паза літа ра турных прычынах» 
[9, c. 76]. З другога боку, я адзначала, што гэтыя тэксты ўз-
буй няюцца, калі аналізаваць іх не як аўтарскі мастацкі тэкст, 
а як творы, створаныя ў жанрах га рад скога фальклору. 

Усе характарыстыкі, што працавалі на паніжэнне ма-
стацкай вартасці тэкстаў, з’яўляюцца абавязковымі для 
тво раў гарадскога фальклору: напрыклад, панаванне стэ-
рэа тыпаў у паэтыцы, другаснасць сюжэтаў (эксплуатацыя 
паспяховых мадэлей, паўтарэнне чужога поспеху), вытлума-
чэнне жыццёвых з’яў і нацыянальных рэалій у простай 
фор ме (што тоесна своеасаблівай праверцы на свой/чужы), 
магчымасць да дакладнага ўзнаўлення (капіравання), экс-
прэ сіў насць (адпаведная лексіка, гумар, афарыстычнасць 
і г. д.) [17]. 

У прадукаванні беларускімі літаратарамі твораў у жан-
рах гарадскога фальклору (маюцца на ўвазе А. Глобус, У. Сця-

пан, С. Балахонаў, Р. Барадулін, Л. Рублеўская, Г. Кісліцына) 
спачатку бачылася рэалізацыя іміджавых стратэгій: спроба 
заваяваць большую аўдыторыю меншымі намаганнямі. 
Гэта сапраўды стала магчыма пры змяненні (пера струк ту-
ра ванні) наяўнай сістэмы масавай камунікацыі: экспансіі 
літаратараў у інтэрнэт спадарожнічае адсутнасць пася рэд-
нікаў паміж аўтарам і чытачом (=адсутнасць рэдактуры). 

У блогах пісьменнікаў у наяўнасці дзве супрацьлеглыя 
тэндэнцыі: вывешванне мастацкіх твораў (блог як пуб ліч-
нае) і размяшчэнне побытавых тэкстаў (блог як прыватнае) 
[8]. У выніку аўтары прыйшлі да своеасаблівага літа ра тур-
нага дэмпінгавання: пісаць проста і яшчэ прасцей, пісаць 
на побытавыя тэмы, пераказваць «барадатыя» гісторыі па-
беларуску (у адпаведнай тэрміналогіі гэта будзе ўсяго толькі 
другаснасць сюжэта). 

Такая стратэгія апынулася дзейснай, што магчыма пры 
адной умове: у гэтых тэкстаў ёсць спажывец. А таму мы мо-
жам аптымістычна сцвярджаць, што існуе чытач, для якога 
беларуская мова пазбаўлена сакральнасці, сімвалічнасці і… 
дэкаратыўнасці, для яго гэта мова побыту альбо мова каму-
ні кавання, не звязанага з прафесійнымі зацікаўленнямі. 
Найбольш заўважная канцэнтрацыя такіх людзей – у інтэр-
нэ це. На попыт з’яўляецца прапанова. 

Зніжэнне эстэтычнай вартасці твора аўтаматычна 
пры водзіць да павелічэння мэтавай аўдыторыі амаль без 
стра ты ранейшых прыхільнікаў: побыт з’яўляецца часткай 
жыц ця любога чалавека, а тэксты ў жанрах гарадскога 
фальк лору задавальняюць новыя патрэбы, што сведчыць пра 
своеасаблівы «прарыў» беларускай культуры ў штодзённасць. 

Відавочна, што задавальняць побытавыя зацікаўленні 
чытачоў лягчэй інтэлектуальна і тэхнічна (а для папу ляр-
насці ў блогасферы вельмі важным з’яўляецца сам факт 
публікацыі новага тэксту незалежна ад яго змястоўнасці ці 
эстэ тычнай вартасці). Мэтавая аўдыторыя падобных тэкс-
таў у большасці выпадкаў не з’яўляецца актыўным спа жыў-
цом літаратуры ў выглядзе кніг, але тэксты, напісаныя літа-
ра тарамі і надрукаваныя ў газеце, самі шукаюць свайго чы-
та ча (маюцца на ўвазе найперш аўтарскія рубрыкі А. Глобу-
са і Г. Кісліцынай ў «Звяздзе»). 

Крыху іншая сітуацыя з пісьменніцкімі допісамі ў бло-
гах: досыць часта на іх можна натрапіць, мэтанакіравана 
шукаючы літаратуру у інтэрнэце, выпадковае знаёмства 
з блогамі пісьменнікаў досыць абмежаванае. Нескладаны, 
часам знаёмы змест, зручная для ўспрымання форма – усё 
гэта прываблівае звычайнага чытача. 

Тэксты ў жанрах гарадскога фальклору на падставе 
аўтар ства памылкова адносяць да мастацкай літаратуры 
(маўляў, усё, напісанае літаратарам, – літаратура). Менавіта 
на інтэрнэт-пляцоўках пісьменнікі ва ўмовах адсутнасці ад-
дзелаў па агітацыі і прапагандзе займелі магчымасць зноў 
сустрэцца з шараговым чытачом і атрымаць зваротную су-
вязь.

Здавалася б, гэта вельмі добра. Але не варта забываць 
пра ананімнасць інтэрнэт-прасторы і яе прэзумпцыю ра-
зум насці, калі прафесар і школьнік роўныя, пакуль сваімі 
паводзінамі і рэплікамі не даказалі адваротнага. Літаратар, 
атрымаўшы ухвалу ці тэхнічна адсачыўшы павелічэнне 
коль касці наведвання канкрэтнага тэксту, не можа ведаць, 
хто ягоны прыхільнік. 

Часам каментатар можа апынуцца так званым тролем, 
чалавекам, які правакуе аўтара і іншых каментатараў тэк-
сту. А тролінг часам можа быць прыхаваны за камп лі мен-
тамі, каб разумець гэтую з’яву і своечасова папярэджваць, 
трэба мець пачуццё гумару і самаіроніі (значыць, не быць 
вельмі сур’ёзным, не ставіцца да сваёй літаратурнай і каля-
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лі таратурнай дзейнасці занадта даткліва) і трэба ўмець па-
ста віцца да вядзення блогу як да гульні. 

Натуральна, можна спадзявацца, што прапанаваныя 
тэксты зацікавяць аўдыторыю і рэкрутуюць новых чытачоў 
для беларускай літаратуры, але верагодна, гэта памылковае 
меркаванне. Больш за тое стварэнне пісьменнікамі, якія па-
ранейшаму працуюць у літаратуры, тэкстаў у жанрах гарад-
скога фальклору зніжае эстэтычныя патрабаванні і размы-
вае межы: стэрэатыпнасць мыслення ці другаснасць сюжэ-
ту, цалкам натуральныя для гарадскога фальклору, забі ва-
юць літаратуру. І чытача таксама, бо ў пэўны момант ён 
прый дзе да відавочнай высновы «І я так магу». Мы пры сут-
нічаем у пераломным гістарычным перыядзе, калі з прычы-
ны вусна-пісьмовага камунікавання ў інтэрнэце размыва-
ецца мяжа паміж тымі, хто піша, і тымі, хто чытае. Але па-
ра лельна існуюць рэшткі традыцыйнай іерархічнай сістэ-
мы, дзе якасць тэксту па-ранейшаму з’яўляецца пра фе сій-
ным крытэрыем. І якасная літаратура пачынае прайграваць 
колькасна. І вось ужо творы ў жанрах гарадскога фальклору 
могуць прэтэндаваць на тое, каб рэпрэзентаваць літаратуру. 
І дакладна ёсць людзі, для якіх гэта адбылося, што, вядома, 
не ідзе на карысць беларуская літаратуры, яе іміджу і стэрэа-
тыпам пра яе. 

Можна прыняць наяўнасць літаратурных твораў, ство-
раных у жанрах гарадскога фальклору, як неабходнае ліха 
пры ўмове рэкрутавання новых чытачоў. Таму мне бачыц-
ца, што інтэрнэт-рэсурсы выкарыстоўваюцца не поўнасцю. 
У часы папулярнасці Twitter’а і сацыяльных сетак з неве ра-
годнымі магчымасцямі па распаўсюджанні кароткіх тэкстаў 
было б абсалютна натуральна скарыстаць гэтыя рэсурсы 
для прасоўвання беларускамоўных тэкстаў (маю на ўвазе 
най перш статусы УКантакце). 

Такім чынам, падсумоўваючы вынікі ўзаемадзеяння 
га радскога фальклору і беларускай літаратуры, варта адзна-
чыць іх амбівалентнасць:

1. Колькаснае заваяванне аўдыторыі мае наступствам 
пройгрыш у якасці тэкстаў і якасці аўдыторыі, шкоду для 
рэпутацыі пісьменніка;

2. Задавальненне жадання аўдыторыі мець штодзён-
ную беларускамоўную чытанку прыводзіць да зніжэння 
якас ці тэкстаў;

3. Наяўнасць моцнай і імгненнай зваротнай сувязі ад 
аўдыторыі на такія тэксты пагражае невысокай якасцю вод-
гука (незмястоўнасцю, збыткоўнай эмацыйнасцю, шаблон-
насцю). 

Пры гэтым зніжэнне эстэтычнай вартасці твораў не 
кампенсуецца максімальным выкарыстаннем рэсурсаў для 
распаўсюджвання гэтых тэкстаў. Натуральна, гэта пытанне 
энтузіязму карыстальнікаў і аўтараў. На сённяшні момант 
можна канстатаваць, што ўзаемадзеянне гарадскога фаль-
клору і беларускай літаратуры прыносіць літаратуры больш 
шкоды, чым карысці. Але сітуацыя (прынамсі, з рас паў-
сюдж ваннем твораў у жанрах гарадскога фальклору ў сацы-
яльных сетках) можа змяніцца. Зрэшты, звяртаючыся да 
гэтай тэмы, я спадзяюся нешта зрушыць у гэтым кірунку. 
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ПРАСТОРА-ЧАСАВАЕ ВЫМЯРЭННЕ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ МАДЭЛІ СВЕТУ 
Ў МАЛОЙ ПРОЗЕ М. КАЦЮБІНСКАГА І Я. КОЛАСА

Ірына Воран (Мінск, Беларусь)

Быццёвую аснову светапогляду этнасу, нацыянальнай 
мадэлі свету вызначае кантынуум прасторы і часу. Самі па 
сабе прастора і час не з’яўляюцца сэнсаўтваральнымі фор-
мамі, але менавіта яны задаюць формы чалавечага света-
ўспрымання, якое ўключае ў сябе адметнае адчуванне бегу 
часу, руху ў прасторы (лес/стэп, вертыкаль/гарызанталь, 
мяжа/бязмежнасць), пэўны алгарытм мыслення і паводзін 
народа. Усё гэта лягае ў аснову спецыфікі нацыянальнага 
светаадлюстравання, коду мастацкай вобразнасці, прасто-

равай культуры этнасу. Паколькі прыродныя локусы зай-
маюць значнае месца ў канструяванні нацыянальнай ма-
стацкай карціны свету, то вылучэнне найбольш характэр-
ных адзінак этнапрасторы або іх спалучэнняў у тканіне 
мастацкіх твораў можа даць досыць поўную інфармацыю 
не толькі пра асаблівасці нацыянальнага ландшафту, але 
і пра спецыфічную псіха-ментальную мадэль свету. Такім 
чынам, «…нацыянальная прастора выступае як пасланне 
Тварца, зашыфраванае мовай прасторавых структур і катэ-
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горый, пра прыналежнасць менавіта гэтага месца гэтаму 
народу на зямлі» [1; 207]. Падобная наканаванасць, прад-
вызначанасць Богам пэўнай тэрыторыі пэўнаму народу 
робіць нацыянальную прастору сакральнай форма- і сэнса-
ўтваральнай субстанцыяй адмысловага светаўспры мання 
і светаадлюстравання. 

Паміж прасторай і чалавекам усталёўваецца сапраўды 
сімбіятычная сувязь, якая вызначае нацыянальна-спецы-
фічнае ўяўленне пра навакольны свет і асаблівасці яго ма-
стацкага ўвасаблення, што заўважыў у свой час М. Баг да-
новіч: «Край беларускі – лясісты і балоцісты. Вось нам і трэ-
ба стварыць паэзію лесу, паэзію дрыгвы. Украінская стыхія – 
стэп, у нас наша стыхія – лес і балота. Тут ёсць свая адмен-
ная краса, адменная рытміка, адменны чар» [6; 195]. Гэтыя 
«дэталі» прыродна-ландшафтнага свету, якія складаюцца 
не толькі з характэрных сімвалаў, топасаў, вобразаў, але 
і з цяжкаўлоўных, прыкметных на ўзроўні тонкіх адчу ван-
няў, нюансаў (настрою, рытму, каларыту), вымалёўваюць 
ад метную «ідэаграмму «этнас у сусвеце». Т. Шамякіна ад-
значае, што беларускі прыродны ландшафт прадстаўлены 
як трыадзінства зямлі-вады-расліннасці: «гэтыя ўнівер саль-
ныя канстанты лягаюць у аснову нацыянальнай вобразнай 
сістэмы і аказваюцца адной з найбольш важных форм вы-
ражэння нацыянальнага акцэнту ў працэсе светаадлюстра-
вання…» [8; 71]. Супастаўляючы беларускі і ўкраінскі во-
бразы свету, можна прыйсці да высновы, што гэтыя «кан-
станты» сапраўды ўніверсальныя для абодвух усходне сла-
вянскіх мастацкіх карцін свету. Адметнасці праяўляюцца 
на ўзроўні дадатковых акцэнтаў, якімі з’яўляюцца спе цы-
фічныя рэаліі нацыянальнай прасторы (стэп, горы, нізіна, 
балота і пад.). Так, даследчык І. Чарота сцвярджае, што ў бе-
ларускай этнапрасторы найбольш рэлевантным топасам 
з’яўляецца балота. Стэп, у сваю чаргу, традыцыйна лічыцца 
рэпрэзентатыўным вобразам украінскай прасторы. Гэтыя 
прыродныя вобразы-акцэнты значным чынам уплываюць 
на фарміраванне адметнага прастора-часавага вымярэння 
нацыянальнай мадэлі свету.

Стэпавы тып пейзажу яскрава прадстаўляе навелістыка 
М.Кацюбінскага, якая стварае адметную прасторавую ма-
дэль свету з яе бязмежнасцю, бясконцасцю далягляду, што 
«раскоўвае стыхію ў душы чалавека», вызваляе ў ёй іра цыя-
нальны пачатак, пачуццёвасць, эмацыйнасць. Пісьменніка 
прыцягвае буйнасць прыроды, непакорнасць валявой нату-
ры, гармонія сілы духу і красы, таму яму асабліва імпануе 
вольны дух неабсяжнага стэпу, а таксама неўтаймаваная, 
непастаянная марская стыхія як сімвал дыянісійскага па-
чатку. У навелах М.Кацюбінскага дамінантнымі прырод ны-
мі вобразамі-стыхіямі становяцца стэп і мора, якія дапаў-
няюцца сімваламі нябеснай сферы – небам і сонцам. Гэтыя 
прыродныя вобразы ствараюць адчуванне адносна адна-
роднага, шырокага, бязмежнага, прасторнага свету, якому 
няма ні канца ні краю:

Далеке море одкрило широкі обійми зеленій землі і ра-
діс но тремтіло, немов жива блакить неба… зелені долини 
стелились, як коси. І вся дивна країна пливла кудись у морі 
теплого світла в широкім, необмежнім блакитнім про-
сторі… [4; 16] (навела «У грэшны свет»)

Скільки було блакиті! Ціле море у небі і ціле небо у морі. 
Од блакитних просторів на душі в мене було блакитно, 
тепло, просторо [4; 61] (навела «Сон»)

Пейзаж у Кацюбінскага успрымаецца стэрэаметрычна, 
у шматлікіх вымярэннях, кожны аб’ект назірання перада-
ецца ў колеры, дынаміцы, пластыцы, у спалучэнні зрока-
вых, слухавых, датыковых і нюхальных уражаннях, якія пе-
ра цякаюць адзін у аднаго, узаеманакладаюцца, ствараючы 
цэ ласны вобраз прасторы. Прырода тут валодае вырата-
вальнай, ачышчальнай сілай, моцнай актыўнай энергіяй. 
Герой апавядання «Intermezzo», стомлены ад грубасці, гора 
і маральнага убозства людзей, «жалезнай рукі» цывілізацыі, 
якая паглынае адушаўлённую адзінку-жэртву сваёй «арні-
заванай» тэрыторыі, шукае адзіноты для духоўнага ачыш-
чэння, вяртання ўнутранай раўнавагі і спакою, якія зна хо-
дзіць у прыродзе. Ён застаецца сам на сам са стэпам, які 
напаўняе яго адчуваннем свабоды, паўнаты жыцця і адра-
джае веру ў людзей. Ад духоўнага застою ратуе прырода, 
прастора стэпу героя навелы «У дарозе», развіваючы ў ім 

па чуццёвасць, незвычайную успрымальнасць да з’яў акаля-
ючай рэчаіснасці, закранаючы самыя інтымныя струны яго 
душы.

Ва ўкраінскай нацыянальнай мадэлі свету стэп рэпрэ-
зентуе разам з небам двухкампанентную, гарызантальна 
арыентаваную структуру універсуму, дзе неба і зямля сва-
бодна і незалежна «недзе» судакранаюцца, не патрабуючы 
«напоўненасці», пасрэдніцтва трэцяга кампанента: 

Мої дні течуть тепер серед степу, серед долини, на-
литої зеленим хлібом… Я тепер маю окремий світ, він наче 
перлова скойка: стулились краями дві половини – одна зе-
лена , друга блакитна – й замкнули у собі сонце, немов пер-
лину… На небі сонце – серед нив я. … І так мені добре, що не 
паде між нами тінь когось третього… [4; 236] (навела 
«Intermezzo»).

І уявляється мені степ. Широкий, необмежний, незай-
маний степ… Бліде небо мигтить зірками до блакиті, що 
оповила степову далечінь… Межи небом і землею якась 
таємна змова. Чи то вони чаклують удвох, чи що, бо яко-
юсь таємницею віє від них, чарами віє від них, чарами віє від 
того необмежного синього простору… [4; 177] (навела «На 
крылах песні»)

Вобраз мора, як і стэп, валодае падобнай сузіральна-
пачуццёвай структурай паводле прасторавага параметру 
і вызначаецца крытэрыем «бязмежнасць». Яно ў навелах 
М. Кацюбінскага прызвана перадаваць гармонію унутрана-
га свету героя, якую ён знаходзіць у неабсяжнай прасторы 
гэтай воднай стыхіі, суадноснай з прасторай стэпу. У навеле 
«Сон» мора адлюстроўвае супрацьстаянне героя духоўнай 
абмежаванасці, мяшчанскай задаволенасці і перадае жадан-
не вырвацца са штодзённага, прымітыўна арганізаванага 
кола жыцця, не абцяжаранага імкненнем да духоўнага сама-
ўдасканалення, развіцця.

Прастора пісьменніка ахоплівае шырокае кола геа гра-
фічных мясцовасцей (сяло татарскае з апавядання «На 
камні», малдаўскае – навела «Пэ-капцёр»), не абмя жоў-
ваецца выключна нацыянальным ландшафтам, яго прыцяг-
ваюць таксама далёкія экзатычныя краіны (Мессіна – «Хва-
ла жыццю», Турцыя – «У путах шайтана»). Гэта фармуе 
цалкам адметнае адчуванне прасторы, якая скіроўвае па 
гарызанталі ў шырыню і ў далеч, адметнае пачуццё руху, 
якому нічога на шляху не перашкаджае, магчымасць выба-
ру напрамку і скорасці следавання, таму і рух у межах па-
добнай структуры дынамізуецца, паскараецца:

У вікна дивиться степ, і все спливає, як безконечне 
море… Приємно послухати казку про гори, коли мчиш отак 
степом, рівним, наче долоня, і нічого більше перед собою не 
бачиш [4; 14] (навела «Як мы ездзілі да Крыніцы»)

Асаблівую прасторавую мадэль беларускага Космасу 
яскрава рэпрэзентаваў у сваёй творчасці Я. Колас. А. Бельскі 
адзначае, што галоўная заслуга Коласа-мастака ў тым, што ён 
у паэзіі «стварыў літаратурна-паэтычны міф Палесся, які 
ўвасабляе этнапрыроднае, геаграфічнае аблічча краю» [2; 46]. 
Кніга «Казкі жыцця» таксама малюе адметны прыродна-
ландшафтны вобраз беларускай прасторы, яго спецы фіч-
ную прасторавую арганізацыю. Так, у апавяданні «Балотны 
агонь» прадстаўлены астраўны тып прасторы, характэрны 
для беларусаў, якія пражываюць сярод балот і лясоў. За ціс-
нутасць, абмежаванасць, толькі уяўнае адчуванне прастора-
вага размаху бязмежнага балота, якое ізалюе востраў, робіць 
яго непрыступным, – усё гэта ўтварае прастору мак сі мальна 
закрытую, замкнёную ад чужога, «вонкавага свету», што па-
казана ў адлюстраванні ўмоў існавання бя рэ зінкі:

Закрытая, заціснутая з усіх бакоў старымі дзеравякамі, 
не бачыла яна сонца, рэдка калі патыхаў на яе свежы ве-
трык… Балота, на якім прыгожа раскінуўся астравок, дзе 
расла разам з другімі дрэвамі бярэзінка, здавалася, не мела 
канца-краю. Найстарэйшы між усіх дуб, стоячы на самым 
высокім месцы вострава, не бачыў канца балота [3; 295–296].

Структура рэпрэзентаванай Коласам мадэлі свету су-
ад носіцца з міфалагемай Першатварэння, увасобленай 
у прыт чы пра востраў пасярод акіяна і Прадрэвам, сімво-
лікай якога прасякнута ўся славянская культура: «Белару-
скай і, шырэй, славянскай традыцыі вядомы вобраз велі-
зар нага дрэва, якое ўдзельнічала ў актах першастварэння 
і разам з першаакіянам склала яго аснову. І калі воды аба-
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значалі схаваныя патэнцыі, невыяўленыя зародкі, то дрэва 
прадстаўляла яўленае касмічнае тварэнне, ад якога пачало-
ся паэтапнае ўпарадкаванне свету, крэацыя-распадабненне 
зямной і нябеснай сфер» [9; 70]. Толькі ў коласаўскай інтэ-
прэтацыі схаваныя патэнцыі змяшчае менавіта балота як 
увасабленне стваральнай субстанцыі, здольнай да перара-
джэння. 

Беларускі Космас, адлюстраваны ў кнізе «Казкі жыц-
ця», прадстаўлены тыповым ландшафтам, які дае поўнае, 
дэталізаванае ўяўленне пра этнапрастору, дзе ёсць усе аба-
вязковыя «атрыбуты», неабходныя для паўнацэннай ідэн-
ты фікацыі нацыянальнай прасторы яе насельнікамі. Так, 
у апавяданні «Залаты прамень» малюецца ідэальна напоў-
неная (для беларускага светасузірання) мясцовасць:

На горцы лясок стаяў, і лясок гэты быў не так вялікі. 
Каля горкі сям-там прабіваліся крынічкі, і рэчачка выбі-
валася збоку. Было нават і азярко і балотца, – ну, словам, 
усё было [3; 343]

Лад, які пануе ў межах гэтай прасторы, успрымаецца 
«лясным грамадствам» апавядання як «выяўленне пэўнай 
гармоніі дабра і хараства». Аўтар пры гэтым указвае на 
пэўную мініяцюрнасць гэтай прасторы паводле памеравага 
крытэрыя, ужываючы памяншальна-ласкальныя суфіксы 
(горка, крынічка, рэчачка, азярко і пад.). «…Велізарнасць 
нябесных прастораў і жах перад бясконцасцю і бязмежнас-
цю сусвету», няўтульнасць ад бяздонных глыбінь неба, якія 
адчувалі насельнікі лесу ўначы, яшчэ больш актуалізуюць 
прасторавую замкнутасць, абмежаванасць адлюстраванага 
месца, а з іншага боку – неабходнасць у такім абмежаванні 
для камфортнага існавання персанажаў твору. 

Лес складае не толькі важную частку беларускага ланд-
шафту, але і духоўнай сутнасці народа, уплывае на фармі ра-
ванне пэўнай сістэмы духоўна-маральных паняццяў. І. На-
вуменка слушна заўважыў, што «лес уплывае на менталітэт 
беларуса, на яго характар, лад думання» [6; 21], што яскрава 
адлюстравалася ў «Казках жыцця» Я. Коласа. У навелах ён 
прад вызначае асаблівае мікраўладкаванне ў прыродзе 
(«Ста ры лес», «Залаты прамень», «Вадаспад»), змяшчае 
ў сабе таямніцу, філасофію жыцця, якую перадае найчасцей 
дуб – увасабленне найвышэйшай мудрасці, досведу, сталас-
ці і рацыянальнасці («Што яны страцілі», «Чыя праўда?»). 
Лес, такім чынам, вызначае спецыфічную сістэму каарды-
нат светаўспрымання, прасторавую мадэль свету: ён ства-
рае трохкампанентную вертыкальную структуру універ су-
му (зямля-лес-неба), лакалізуючы месца пражывання ў ак-
рэс ленай ім прасторы. Створаная прыродай вертыкаль 
абумоўлівае незвычайную «укаранёнасць», прывязанасць 
насельнікаў гэтай прасторы да вызначанага месца, што ад-
люстравалася ў засяроджанасці беларусаў на пражыванні 
«тут і цяпер», на акаляючай прыродзе, а таксама

Падобнае светаадчуваннне фармуе і спецыфічныя 
рысы характару, асаблівы псіхатып. Так, замкнутасць як 
аса бістая рыса характару, схільнасць да адзіноты, да зася-
роджання на сваім унутраным жыцці і нават да патрэбы 
«дваістага жыцця» досыць часта праяўляецца ў «герояў» 
Коласа («Адзінокі курган», «Кучаравае дрэва», «Адзінокае 
дрэ ва») і вызначаецца як прыкмета багатага унутранага 
све ту, здольнасці адчуваць, разумець і перажываць тое, 
што глыбока затоена, непрыкметна і нячутна для чужых ва-
чэй і вушэй:

Такі ўжо характар адзіноты: гэта яе ўрода, яе істота. 
І хто хоча жыць паўнейшым жыццём і гастрэй пранікаць 
у яго тайны-глыбіні, той павінен быць адзінокім і незалеж-
ным [3; 282] 

Нацыянальная мадэль свету, адлюстраваная ў малой 
прозе М. Кацюбінскага і Я. Коласа, прадстаўляе своесаблівы 
прастора-часавы воблік украінскага і беларускага быцця, 
адметную сістэму прыродна-ландшафтных вобразаў і іх 
мастацкіх інтэпрэтацый, якія падкрэсліваюць нацыяналь-
ную самабытнасць Украіны і Беларусі. 
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СТЫЛІЗАЦЫІ ПАД РУСКІ ФАЛЬКЛОР У ЗБОРНІКУ «ВОДГУК ПЕСЕНЬ РУСКІХ» Ф. Л. ЧАЛАКОЎСКАГА

Алена Вострыкава (Мінск, Беларусь)

Францішак Ладзілслаў Чалакоўскі (1799–1852) – чэшскі 
паэт эпохі Нацыянальнага Адраджэння. Шмат увагі надаваў 
збіранню народных песень. Вынікам гэтай вялікай працы 
стала кніга пад назвай «Славянскія народныя песні» (1822–
1827), выдадзеная ў трох тамах. У ёй былі прадстаўлены 
песні чэшскага, славацкага, рускага, украінскага, польскага, 
сербскага, балгарскага і іншых славянскіх народаў. Да інша-
моўных тэкстаў Чалакоўскі даў свой паэтычны пераклад. 
Першы том суправаджаўся ўступным артыкулам скла даль-
ніка. «Нацыянальная душа» бачылася паэту менавіта ў фальк-
лоры. Нават у сваіх поглядах на літаратуру паэт абапіраўся 
на народную паэзію. Народная творчасць стала ўзорам для 
яго ўласнай арыгінальнай паэзіі.

Чалакоўскі быў палымяным прыхільнікам славянскай 
ідэі, бачыў ў брацкіх славянскіх народах апору для нацыя-
нальных спадзяванняў чэхаў. Менавіта таму ён настойліва 
вывучаў розныя славянскія мовы і літаратуры. Асаблівую 
увагу надаваў рускай мове і аволодаў ёй настолькі добра, 
што нават пісаў на ёй лісты сваім сябрам. Расія была марай 

Чалакоўскага, яна бачылася ў ружовым свеце: незалежная 
дзяржава, пераможца Напалеона. Чалакоўскі нават хацеў 
перабрацца ў Расію жыць. Руская рэчаіснасць ідэалізавалася 
паэтам.Чэшскі творца пераклаў рускую быліну «Паток Мі-
хайла Іванавіч», шмат папрацаваўшы над перастварэннем 
сваеасаблівых пастаянных эпітэтаў, выразаў, пастараўшыся 
захаваць не толькі сэнс рускіх вобразаў, але і ўласцівыя 
дэталі, нацыянальны каларыт, інтанацыю.

Менавіта ад народнай песні ідзе арыгінальная твор-
часць самога Чалакоўскага, які выкарыстоўвае шмат фальк-
лорных тропаў, напрыклад, пастаянныя эпітэты. Аўтар 
ства рае так званую «прадметную» вобразнасць. Ідэя звы-
чайна ў яго закладзена ў самім сюжэце. 

Захапленне рускім народам, яго гісторыяй, культурай, 
літаратурай выліліся ў зборнік «Водгук песень рускіх» 
(1829), які прысвечаны сябру і паэту Карлу Вінаржыцкаму. 
Цыкл складацца з дваццаці шасці песень (у першым вы-
данні іх па цэнзурных меркаваннях было дваццаць пяць) 
і скампанаваны так, што на пачатку і на канцы змешчаны 
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эпічныя вершы – водгукі былін. Крыніцай натхнення 
чэшскага паэта сталі рускія быліны, у якіх ён акцэнтаваў 
патрыятычную ідэю непахіснасці перад ворагамі. Увогуле 
Чалакоўскі захапляўся славянскім гераічным эпасам, які 
так добра ўвасобіўся ў рускіх і сербскіх эпічных песнях. 
Цыкл «Водгук песень рускіх» быў напісаны пад уражаннем 
перамогі рускіх войск у руска-турэцкай вайне 1828–1829 гг. 
Вайна на Балканах адыграла важную ролю ў вызваленні 
сербаў, румын, грэкаў. Пэўныя надзеі ўзніклі і ў чэшскім 
грамадстве. У Ф.Л.Чалакоўскага гэтыя надзеі і цікавасць да 
нацыянальна-вызваленчых ідэй рускага эпаса паспрыялі 
ўзнікненню ўжо названага зборніка вершаў. Цыкл быў 
напісаны за нечакана кароткі перыяд – снежань-студзень 
1829 г. Безумоўна, матэрыялы рускай часткі масштабнай 
пра цы «Славянскія народныя песні» былі выкарыстаны 
аўта рам, як і матэрыялы рускіх зборнікаў І.Г. Рыхтара, 
П.О. фон Гётца, выдадзеныя ў Германіі на пачатку ХІХ ста-
годдзя. У цыкле створана рамантычна-казачная карціна 
Русі з дапамогай сродкаў народнай паэзіі. Цыкл ствараюць 
вершы, напісаныя ў стылі розных жанраў рускай народнай 
песні: героіка-эпічныя, вясельныя, жартоўныя, любоўныя, 
сямейныя і г.д. Паэт імкнуўся перадаць мастацкую свае-
асаб лівасць кожнага жанра, яго дух, скарыстаўшы розныя 
матывы, розныя стылёвыя сродкі.

Зборнік адразу выклікаў вялікі рэзананс ў чэшскім куль-
турным асяродку і стаў значнай з’явай літаратурнага жыцця 
Чэхіі, што тлумачыцца акцэнтацыяй патрыятычных ма ты-
ваў, рамантызацыяй «вольнай волі». Галоўным мас тац кім 
прынцыпам Чалакоўскага ў творы стала перадача на цыя-
нальна-адметнага. Менавіта з гэтага зборніку чэхі адкрылі 
для сябе нацыянальны каларыт. І зрабіў гэта Чала коў скі. 
Аснову цыкла складае фальклорны, этнаграфічны матэ рыял. 
Эпіч нымі і лірычнымі героямі сталі нацыя наль ныя фальк-
лорныя тыпы: рускі «добры моладзец», «крас на дзевіца» і г.д. 
У вершах, якія абрамляюць зборнік, нама ляваны вобразы 
рус кіх волатаў: Іллі Мурамца, Іллі Вал жа ніна і Чурылы Плен-
кавіча. Яны ува саб ляюць ідэю абароны роднай зямлі, што 
было вельмі ак туаль ным для чэхаў. Пер шы верш «Багатыр 
Мурамец» сты лі заваны пад урывак ба га тырскага эпасу, 
у якім агульнавядомы герой р ускіх эпіч ных песень Ілья 
Мурамец помсціць за смерць забітага тата рамі. У вершах пе-
ра даецца дух рускай быліны, цэнтральная тэма – барацьба 
супраць татар і казачных пачвар. Чэшскі паэт стварае кар-
ціны багатырскіх паедынкаў. Выка рыс тоўвае гатовую воб-
разнасць, рускія сталыя эпітэты. Чала коўскі сам таксама 
ства рае пэўныя ўстойлівыя формулы, стылізаваныя пад рус-
кія фальклорныя стэрэатыпы. Многія выразы ён запазычвае 
і нават не змяняе іх. Вобразы і па стаянныя эпітэты рускіх 
былін цалкам адсутнічалі як ў чэшскім фальклоры, так 
і ў ары гінальнай чэшскай паэзіі, таму былі для чэшскага чы-
тача вельмі цікавымі. І ўспры ма ліся вельмі свежа і яскрава. 
Для чэшскай публікі гэта было «рускай экзотыкай». Сярод 
герояў «Водгука песень рускіх» не толькі рускія волаты-
багатыры, але і данскія казакі. Аўта рам малююцца вобразы 
патрыярхальнай казацкай ста ра жытнасці.

Чалакоўскі стварыў песні як пра старадаўні перыяд 
рускай гісторыі, так і пра сучасны. Матэрыялам для вершаў 
становіцца не толькі барацьба рускіх супраць татар і ту-
рэцкіх заваёўнікаў, але і вайна 1812 г. Гэта тэма ў цэнтры 
ўвагі чэшскага творцы ў вершы «Вялікая паніхіда», у якім 
апеты Барадзінская бітва і барацьба рускага народа з Напа-
леонам. Гістарычныя падзеі ўвасоблены ў вершы «Смерць 
Аляксандра», які з’яўляецца паэтычным некралогам рус каму 
цару Аляксандру І. Руска-турэцкай вайне прысвечаны верш 
«Рускія на Дунаі», які стылізаваны аўтарам пад ваенную 
песню. Можна зрабіць высновы, што Чалакоўскі паказвае 
чэхам самыя значныя гераічныя старонкі рускай гісторыі. 
Увогуле эпічныя песні цыкла паказваюць Ста ра жытную Русь 
і сучасную Чалакоўскаму Расію раманты завана. Ва ўяўленні 
паэта ў Расіі пануе патрыярхальная справядлівасць, якая 
бярэ свой пачатак з гісторый пра былінных герояў. Верш 
«Начная размова» ўяўляе сабой гу тарку маладога воіна са 
сваёй далёкай радзімай, якая «салодкай рускай мовай» 
распавядае яму, што робяць яго родныя. Размова адбываецца 
на фоне падзей паўночнай вайны васемнаццатага стагоддзя. 
У зборніку пераплятаюцца любоўная тэма («Рамантычнае 

каханне») і ваенная («Ады ход і прыход», «Пакінутая»), тэма 
кахання і «царскай служ бы».

У зборніку прысутнічаюць лірычныя песні, у якіх пе-
радаеца духоўная прыгажосць звычайнага рускага чалавека, 
яго высокія маральныя якасці. Гэта вершы «Вясельная», 
«Дзявочая радасць», «Каханне вышэй за багацце», «Дзіцячая 
песня» і іншыя. Чалакоўскі часта звяртаецца да апісанняў 
прыроды, супастаўляючы чалавечыя пачуцці і прыродныя 
з’явы. Паралелізмы, эпітэты, параўнанні з свету прыроды 
з’яўляюцца тыповымі для лірычных вершаў. Таксама паэт 
выкарыстоўвае тыповыя для рускай фальклорнай песні 
матывы «злой волі», калі бацькі выдаюць дзяўчыну за ба-
гатага, але не любімага. Ёсць характэрная для сямейных 
рускіх песень тэма цяжкага жыцця нявесткі ў доме мужа. 
Прысутнічаюць і гумарыстычныя, жартоўныя песні. Чала-
коўскі стварае мастацкі свет рускага нацыянальнага жыцця 
вельмі ідэальным, намаляваным, не сапраўдным. Найбольш 
складаныя жыццёвыя драмы ён абыходзіць. Менавіта таму 
яго цыклу практычна не ўласцівы драматызм, які з’яўляеца 
абавязковым складнікам рускага фальклора. Ідылічнасць 
і бесканфліктнасць абумоўлены светабачаннем чэшскага 
паэта і яго адносінамі да Расіі, у поглядах на рэчаіснасць якой 
ён не падзяляў народ і царызм, народ і ўрад і г. д. Аднак, 
можна зрабіць высновы, што гістарычная тэма страчвае 
сваю канкрэтнасць, яна спалучаецца і ўпісваецца ў нязменны 
рытм і цыкл прыродных з’яў і міфалагізуецца: гістарычныя 
падзеі падаюца праз прызму статычнага фальк лорнага свету. 
Менавіта ў такім плане аўтар распа вя дае пра сілу Расіі, знач-
насць славянства ўвогуле, што адпа вядае галоўнай ідэйнай 
лініі Нацыянальнага адраджэння ў чэшскіх землях.

У цыкле рэалізавана шмат цалкам рамантычных ма ты-
ваў і тэм, як напрыклад, у вершы «Вязень», дзе рас па вя-
даецца пра параненага казацкага атамана, які ў ня во лі 
агаляе свае раны і кліча хуткую і пачэсную смерць.

Зборнік напісаны наўмысна архаізаванай мовай. У кан-
цы зборніка чэшскі паэт змяшчае чатыры эпічныя творы. 
Верш «Вялікі птушыны базар» спалучае традыцыйны для 
чэшскай літаратуры жанр алегарычна-дыдактычнай паэзіі 
з жанрам байкі, таксама вядомым у старажытнай чэшскай 
літаратуры. Верш «Адплата» – гэта паэтычная навэла, якая 
гістарычна сягае ў часы панавання цара Барыса Гадунова. 
Апошнія вершы «Чурыла Пленкавіч» і «Ілля Валжанін» 
зноў уяўляюць сабой водгук рускіх былыін. У першым з іх 
герой прапануе князю Уладзіміру сваю дапамогу і забівае 
птушку Велікана Веліканавіча, якая спусташае рускія землі. 
Другая «быліна» паказвае, як Ілля Валжанін адмаўляецца 
перайсці ў татарскую веру, кліча смерць, але маланка, 
пасланніца божая, ахоўвае і ратуе яго.

У прадмове Ф.Л. Чалакоўскі фармулюе мэты так званай 
«водгукавай паэзіі». Ён мяркуе, што «водгукі» стануць про-
цівагай так званай «культываванай чыстай паэзіі». Чэшскі 
творца лічыў, што «водгукавая паэзія» абапіраецца на іншыя 
каштоўнасці, перш за ўсё на народную паэзію [Гл. 2, с. 3–5]. 
Сам тэрмін «водгукі» адпавядаў тагачаснаму захап ленню 
фальклорам, ідэямі і працамі Гердэра, яго зборнікамі еўра-
пей скага фальклора. Менавіта ў народнай творчасці Чала-
коў скі шукаў ідэал мастацкага твора, мадэль для тага часнай 
паэзіі, іерархію этычных і эстэтычных каштоўнасцей, узоры 
тэматычныя і стылёвыя. Паэтыка водгукаў добра стасавалася 
з рамантычнымі «густамі» ў тагачаснай чэш скай літаратуры: 
адбывалася ілюзійнае атаясамленне паэта з «духам народа». 
Таму «водгукавая паэзія» Чалакоўскага не з’яўляецца выпад-
ковай, як не з’яўляліся выпадковымі зна камітыя містыфікаціі 
(напрыклад, Краледвоскі і Зелена гор скі рукапісы В. Ганкі 
і Ё. Лінды) [Гл. 6]. Як водгукі, так і міс ты фікацыі сведчаць 
пра майстарскае авалоданне паэтамі складнікамі народнай 
на цыянальнай паэзіі. Што тычыцца сты лёвых адметнасцей 
«Вод гуку песень рускіх» Ф.Л. Ча ла коўскага, то тут трэба зга-
даць ужыванне паэтам ру сізмаў фанетычных, марфалагіч-
ных, лексічных, сінтаксічных, а таксама «русізмаў» у шы ро-
кім разуменні: Чалакоўскі ска ры стоўвае антытэзы, пара ле-
лізмы, параўнальны інстру мен тарый, уласцівы рускай на-
род най паэзіі. У гэтым сэнсе «Вод гук песень рускіх» з моўнага 
боку цалкам адпавядае тэорыі Ё. Юнгмана наконт стварэння 
лексічна багатага і шматстайнага паэтычнага поля паэзіі, 
адрознага ад іншых стыляў.
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Сваім зборнікам паэт марыў паказаць «усе формы рус-
кай народнай паэзіі». Невыпадкова Чалакоўскі акцэнтаваў 
героіка-эпічны складнік, што праявілася і ў моцнай эпіч-
насці нават лірычнага матэрыялу. Цыкл «Водгук рускіх 
песень» стаў агульнавядомым, амаль хрэстаматыйным 
у свядомасці многіх пакаленняў чэхаў. Менавіта Чалакоўскі 
спрыяў таму, што на тэрыторыя Чэхіі і Славакіі героі рускіх 
былін сталі вядомымі і папулярнымі.
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УНІВЕРСАЛЬНАЯ ІДЭЯ НАРОДНАЙ ПЕСНІ І ЯЕ ЎВАСАБЛЕННЕ Ў ТВОРЧАСЦІ ЯКУБА КОЛАСА

Вольга Вярбіцкая (Мінск, Беларусь)

Калектыўная творчая дзейнасць этнаса з’яўляецца не-
падзельнай часткай яго духоўнай культуры. У ёй зні тоў ва-
ецца ўсё лепшае, рацыянальнае і каштоўнае, што назапаша-
на ў этнічнай культуры на працягу тысячагоддзяў. У вуснай 
паэтычнай творчасці, адлюстроўваецца працоўная дзей-
насць, грамадскі і бытавы ўклад жыцця, культы і вераванні, 
рэалігійныя і сацыяльна-псіхалагічныя асаблівасці народа. 
«Богат и разнообразен внутренний мир белорусского наро-
да, пісаў Я. Колас у артыкуле «Двадцать пять». На протяже-
нии своей истории он создал прекрасные образцы народ-
ного художественного творчества… Вся жизнь народа с его 
радостями и горестями, с его бытовым укладом, все его 
мировоззрение и его чаяния нашли свое отражение в этом 
творчестве» [5, с. 326]. Фальклор, як сінтэзаваная шмата-
спектная сфера ў культурнай самарэалізацыі і камунікацыі 
этнасаў, на думку народнага паэта Беларусі, уплывае на роз-
ныя аспекты онта-і філагенэза, уздейнічае на культурную 
кампетэнцыю суб’ектаў этнічнай культуры. Менавіта ў ім 
выяўляецца мадэль светабачання чалавека, фарміруецца 
на цыянальная самасвядомасць этнафора. У традыцыйнай 
вуснай паэтычнай творчасці адбываецца арыентацыя асо-
бы на культурныя каштоўнасці. Пагэтаму ў мастацкай і пу б-
лі цыстычнай творчасці Колас пастаянна звяртаўся да свай-
го фальклорнага вопыту і фальклорных запісаў як да свое-
асаб лівых сродкаў інтэртэкстульнасці, арыентаваных на 
се мантыка-стылістычныя асаблівасці тэксту, якія акрэс лі-
валі спосабы выкарыстання фальклорных твораў ці іх 
фраг ментаў у новых сувязях.

Шырока распаўсюджаным жанрам беларускай вуснай 
паэтычнай творчасці, які знайшоў адлюстраванне ў твор-
чай спадчыне Я. Коласа, з’яўляецца песня. Творца лічыў, 
што адной з прымет этнічнай культуры з’яўляецца наяў-
насць у этнаса спецыфічнай абраднасці і песеннасці, з улас-
ці вымі ёй вобразнымі мадэлямі асэнсавання свету, мас тац-
кімі і жанравымі асаблівасцямі, адметнымі ладава-інта на-
цыйнымі характарыстыкамі. У беларускай народнай песні, 
па меркаванню Коласа, увасоблена сувязь мастацкай твор-
часці з законамі чалавечай псіхікі і з законамі светабудовы. 
Каляндарна-абрадавая паэзія адлюстроўвае распазнавае-
мую масавай свядомасцю заканамерную ўпарадкаванасць 
з’яў прыроды, у аснове якой – уяўленні аб пастаянным уз-
наўленні традыцыйнай формы. На думку народнага паэта 
Беларусі, універсальная ідэя народнай песні заключаецца 
ў імкненні захаваць род, сям’ю, забяспечыць працяг жыцця 
ў часе і прасторы. З гэтай кардынальнай ідэалагемы выні ка-
юць вытвораныя ад яе ідэі ўрадлівасці зямлі, ушанаванне 
продкаў, расліннасці Яго ўражвалі традыцыйныя выраз-
ныя сродкі народнай песеннай семантыкі і сінтаксіса: мета-
фары, эпітэты, сімвалы, псіхалагічныя паралелізмы. «Кож-
ная народная песня яму дарагая, пісаў М. Лужанін. І не ў соль-
ным ці харавым выкананні праслаўленых майстроў, а так 
проста за сталом, калі спевакі не вызначаюцца ні галасамі, 
ні слыхам, а вядуць мелодыю, як загадае сэрца»[6, c. 193]. 
Добрае веданне Коласам песеннага фальклору спрыяла 
стварэнню ім сапраўднай паэтычнай санаты. Уплыў народ-
най песеннай традыцыі на паэта выказаны ім ва ўспа мі нах: 
«…А ўлюбёная матчына песня расказвала пра нешчаслівае 
каханне, і галоўнаю асобаю быў Нёман. Ні матыву, ні слоў 

успамянуць не магу, але яны недзе жывуць ва мне, і калі па-
чынаю ўяўляць нашу хату, маці пры рабоце, здаецца, чую 
і песню»[6, с. 26].

Я. Колас для паказу шырокай панарамы жыцця бела-
русаў, адметнасці нацыянальнага каларыту ўмела выка рыс-
тоўваў багацце беларускай народнай песні. Так, для псіха-
лагічнага адлюстравання вясковай рэчаіснасці, ідэйна-мас-
тацкіх поглядаў і каштоўнасцей беларуса у нашаніўскі перы-
яд Колас звяртаецца да народнай песні ў апавяданнях «Соцкі 
падвёў», «Сацыяліст», «Знайшли», трылогіі «На ростанях» 
і іншых. З песеннай скарбонкі ён браў сатырычныя песні, якія 
адметны вастрынёй крытыкі негатыўных гра мад скіх з’яў, 
высмейваннем людскіх заган. Так, каб больш дакладна нама-
ляваць вобраз царскіх чыноўнікаў, пісь мен нік абапіраецца 
на прыёмы і сродкі народнай песеннай паэ тыкі. У песнях, 
уведзеных у тэкст шэрагу мастацкіх твораў, адчуваецца гу-
мар, іронія і сарказм, перабольшванне, гіпер балізацыя.

Эмацыянальнай узнёсласцю і лексічна-вобразнай вы-
разнасцю вылучаюцца святочныя беларускія песні, уведзе-
ныя Коласам у паэтычныя і празаічныя творы. Паэт творча 
выкарыстоўвае шэраг народных песень і прыпевак у «Но-
вай зямлі»[3, с. 114–118], з іх дапамогай больш поўна рас-
крываецца ўнутраны свет сялян. Так, у раздзеле «Падгляд 
пчол» перадаецца святочны настрой сям’і Міхаіла і яго 
свая коў сродкамі народных песень, якія выконваюцца 
героямі паэмы з нагоды першага падгляда пчол. Кампазіцыя 
выконваемых песен будуецца на супрацьпастаўленні ста-
ноў чага і адмоўнага вобразаў, якія вынікаюць, перш за ўсё, 
з маральных якасцей этнафораў. Паэт выкарыстоўвае ў паэ-
ме і гульнявыя народныя песні, ў якіх выяўляюцца спа бор-
ніцтва выканаўцаў ў здольнасці да імправізацый, кемлівасці, 
спрытнасці. Вобразныя характарыстыкі спевакоў у паэме 
набываюць форму зачэпак, падражнівання, насмешлівага 
супрацьпастаўлення. Напрыклад, жанчыны-госці спява-
юць песні-кпіны, у якіх раскрываюць у жартоўнай форме 
адмоўныя рысы мужчын, а апошнія ў адказ у песеннай фор-
ме падкрэсліваюць недахопы жанчын. Да таго ж песні 
суправаджаліся народна-бытавымі танцамі. У танцы як 
і ў песні абагульнена і тыпізавана самае шырокае кола з’яў 
і ўяўленняў аб акаляючай рэчаіснасці і ўнутраным духоў-
ным свеце беларусаў. У паэмах «Сымон-музыка», «Новая 
зямля» Коласам уводзіцца пазаабрадавы народны танец, 
які не дапасаваны да абрадаў каляндарнага і сямейна-рода-
вага цыклаў. Такі танец выконваецца ў розных жыццёвых 
сі туацыях, у любы час. У характэрнай для Коласа жар таў-
лівай манеры паказаны народныя танцы падчас ігрышча 
ў карчме (апвяданне «Ігрышча», паэма «Сымон-музыка»), 
святочнага застолля ў сям’і лясніка. Апісаныя паэтам тан-
цы вызначаюцца арганічнай сувяззю з ансамблевай і соль-
най музыкай. У карчме дзецюкі і дзеўкі танцуюць польку, 
вальс, «каваля» пад акампанімент скрыпача Сымона, у апа-
вя данні «Ігрышча» народныя песні і танцы суправаджае 
музычны гурт. У творчай спадчыне Коласа ўвасоблены пла-
стычныя ідэі народнага танца, які трывала замацаваны эт-
накультурнай традыцыяй.

Якубам Коласам таксама таленавіта распрацоўваліся 
розныя жанры народнай песні. У трылогіі «На ростанях, 
паэ ме «Новая зямля» ім апрацаваны і ўведзены ў тэкст ду-
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хоў ныя народныя песні, у якіх увасоблены сфарміраваныя 
этнічнай культурай беларусаў стэрэатыпныя спосабы ўяў-
лення і ацэнкі свету. Літаратурныя героі паэта спяваюць 
вялікодныя песні, у якіх услаўляецца боская прырода Хры-
ста, яго чалавечая сутнасць. Пры дапамозе духоўнай песні 
паэт імкнуўся ў экспрэсіўнай форме выразіць усю разна-
стайнасць чалавечых пачуццяў сваіх герояў. У валачобных 
песнях, якія спяваюць настаўнікі ў трылогіі «На ростанях», 
рэлігія ўспрымаецца не ў сваім артадаксальным статусе, 
а ў якасці «абыдзеннай веры». Настаўнікамі ўласныя хры-
сціянскія дагматы своеасабліва інтэрпрэціраваны ў ад па-
вед насці з ментальнасцю беларусаў [4].

Аналіз коласаўскіх паэтычных твораў дае падставы 
сцвярджаць, што з народнай песні выраслі многія ге ніяль-
ныя творы санатна-цыклічнай формы. Дамінантныя вобра-
зы, матывы, лад і мелодыя, уласцівая народнай песні, вы-
разна прасочваецца ў вершах, якія склалі зборнік «Песні 
жальбы». У іх адчуваюцца пераважна самотныя, мінорныя 
спевы, якія вынікаюць з кантрастнай эстэтычнай ацэнкі 
рэаліяў сялянскага жыцця ў пачатку дваццатага стагоддзя. 
Праўда у гэтым жа зборніку маецца шэраг узнёслых песняў, 
якія славяць прыгажосць роднага краю. Вершам з цыкла 
«Песні жальбы» кантрасна супрацьпастаўляецца лірыка-
эпічная паэма «Новая зямля», дзе гучыць своеасаблівая ап-
тымістычная сімфонія ў гонар красы беларускай зямлі.

Традыцыйнае музычна-моўнае вершаскладанне выраз-
на адчуваецца ў значнай колькасці вершаў Я. Коласа, па-
кладзеных на музыку беларускімі кампазітарамі. Даследа-
ванне музычнай спадчыны нашай краіны паказвае, што на 
аснове шэрагу коласавых вершаў беларускімі кампазітарамі 
Л.М. Абелевічам [1], А.Е. Туранковым [1], П.П. Падкавыра-
вым [1], С. В. Палонскім [1], Г.К. Пукстам [1], Н.Н. Чуркіным 
[1] створаны цыкл песен. Па матывах паэмы «Новая зямля» 
Ю.В. Семяняка стварыў оперу, лібрэта для якой напісаў вя-
домы беларускі драматург А.А. Петрашкевіч [1].

Аналіз рэпертуару музычных гуртоў « Песняры», «Сяб-
ры», Беларускага дзяржаўнага хору імя Г.І. Цітовіча і шэрагу 
іншых музычных калектываў сведчыць: песні на вершы 
Я. Коласа стала ўвайшлі у сённяшні іх рэпертуар.

Дзякаючы намаганням Я. Коласа, у 1940 годзе пабачыў 
свет першы том шматтомнага акадэмічнага выдання «Песні 
беларускага народа».

Такім чынам, даследванне паэтычных і празаічных ко-
ла саўскіх твораў дае падставу сцвярджаць, што творчая 
спад чына Коласа грунтуецца на вуснай народнай творчасці, 
маўленні беларускага этнаса, прыгажосці, рознабаковым 
глыбінным яе багацці і гнуткасці. У яго творчасці багацце 
і сіла народнай песні, яе ўніверсальная ідэя раскрылася ва 
ўсёй велічы і глыбіні.
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КУЛЬТУРНАЯ ЦЕННОСТЬ ТРИАДЫ «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ»

Ольга Герасимович (Минск, Беларусь)

Несмотря на то, что люди живут в одном обществе, 
в одном отрезке времени и в одинаковых условиях, ценно-
сти по-разному ими осознаются, понимаются и интерпре-
тируются. Это обясняется не только влиянием определен-
ных традиций, но и связано с тем, что люди понимают со-
держание духовных, аксиологических понятий через при-
зму своих родных языков. 

Как отмечает А.С. Лаптенок, «даже общепринятые цен-
ности получают свое своеобразное понимание, так как 
описываются понятиями определенного языка, тем самым 
трансформируясь под влиянием разных смысловых акцен-
тов в разных переводах» [21, с. 166]. Ср. также слова 
Дж. Локка: «большая часть названий, составляющих рас-
суждение о нравственности <непереводима>; если из лю-
бопытства станут сравнивать такие слова с теми, которыми 
они переведены на другие языки, то найдут, что очень не-
многие из последних слов точно соответствуют им во всем 
объеме своего значения» (цит. по: [6, с. 268].

У многих исследователей не вызывает сомнения тот 
факт, что для славянской культуры характерен приоритет 
духовных ценностей над материальными [9, с. 20]. По сло-
вам Н.Л. Виноградовой, «эти принципы высокой духовно-
сти и составляют глубинную матрицу, лежащую в основе 
процессов этнического взаимодействия восточнославян-
ских народов» [9, с. 22]. Одной из самых почитаемых хри-
стианских добродетелей является триада «вера, надежда, 
любовь». Сочетание «вера, надежда, любовь» можно найти 
как в современных произведениях литературы на самых 
разных языках, так и в источниках, возраст которых исчис-
ляется тысячелетиями.

Во II веке н.э. высшие христианские добродетели, 
распространяемые учением Нового Завета, закрепляются 
в именах святых великомучениц – сестер Веры, Надежды 
и Любови, – представляющих собой кальки греческих жен-

ских имен Πίστις «Вера», Ελπίς «Надежда», Αγάπη «Любовь». 
В 137 г. н.э. юные христианки сестры Вера, Надежда и Лю-
бовь по приказу римского императора Адриана за отказ от-
речься от христианской веры были казнены на глазах у сво-
ей матери Софии, которая на третий день после казни скон-
чалась от скорби на их могиле [31; 34]. Интересно, что евро-
пейская культура переосмыслила семантический образ ле-
генды в духе классического западного рационализма: 
Sophia «мудрость» выступает «матерью», основой и исто-
ком общечеловеческих ценностей, даже наиболее эмоцио-
нально окрашенных [25, с. 653].

«Все связующие и содержащие: веры, надежда и любы» 
(1 Кор. 13.13) – стал одним из самых почитаемых духовных 
образов Святой Руси. Три общепринятые добродетели яв-
ляют собой основу сакральности, выступая высшим духов-
ным идеалом. Они подлежат безусловному почитанию 
и охраняются со всевозможной трепетностью. Это связано 
с тем, что «реальный мир в христианском дискурсе – это 
мир дисгармонии» [18, с. 49], а следование добродетелям 
спо собствует гармонизации отношений человека с миром, 
приобщению к истине, духовному познанию.

Рассматриваемы понятия входят в фундаментальную 
для европейской культуры аксиологическую формулу «ве-
ра, надежда, любовь» [24, с. 157]. А.А. Брудный в работе 
«Пси хологическая герменевтика» причисляет исследуемые 
номинации к базовым ценностям и «экзистенциальным 
благам» [5, с. 75], в которых выражены основные убежде-
ния, принципы и жизненные цели. Представленные поня-
тия, безусловно, являются универсальными, т.к. присут-
ствуют во всех культурах и вербально в них закреплены. По 
словам А. Вежбицкой, «универсальные понятия обеспечи-
вают куда более прочный фундамент для непредвзятого из-
учения культур чем те, которые замкнуты в одной культур-
но-языковой системе или же в одном культурном ареале. 
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<…> Кроме того, они позволят нам говорить о «духовном 
единстве человечества», несмотря на все громадное разно-
образие его культур [7, с. 380–381].

Если следовать С. Г. Воркачеву, то понятия духовной 
культуры «(веру, любовь и пр.) можно отнести к числу пре-
дельных понятий», но не только потому, что они являются 
результатом максимальной степени абстрагирования, до-
стигаемой мышлением в попытке осмысления мира [32, с. 1], 
они связаны с формированием у человека смысла жизни – 
телеономны [10, с. 129]. Телеономными же, согласно 
С. Г. Вор качеву, необходимо считать «высшие духовные 
ценности, образующие и воплощающие для человека нрав-
ственный идеал, стремление к которому создает мораль-
ную оправданность его жизни, – идеал, ради которого сто-
ит жить и не жалко умереть» [11, с. 24]. Русский философ 
XX века Н.А. Бердяев называл добродетели веры, надежды 
и любви «теологальными» [4, с. 4].

Можно предположить, что трудности в определении 
и истолковании подобных ментальных образований связа-
ны не в последнюю очередь с «многомерностью семантиче-
ского наполнения и социокультурной и дискурсной вариа-
тивностью, обуславливающими «размытость», нечеткость 
их семантических границ» [10, с. 129].

Многие исследователи говорят о неразрывности, взаи-
мозависимости исследуемых духовных понятий. В. Свеш-
ников считает, что любовь как высшая нравственная хри-
стианская добродетель «раскрывается в жизни человека 
лишь в предметной связи с двумя другими добродетеля-
ми – верой и надеждой» [30, с. 525]. По словам блаженного 
Августина, «нет любви без надежды, нет надежды без люб-
ви, нет обеих без веры» [1, с. 8].

Данные «Русского ассоциативного словаря» указывают 
на тесную ассоциативную связь понятий «вера», «надежда», 
«любовь» в сознании носителей современного русского ли-
тературного языка: вера: надежда 15 (реакций на слово-сти-
мул); надежда | любовь 13; верить: любить 16; надеяться 13; 
любовь 8; надежда 7 [28, с. 82]; надежда: вера на лучшее 4; 
вера, любовь 3; надеяться: верить 22; и верить 15: любить, 
любовь, надежда 3 [28 с. 343]; любовь: вера 1; любить: ве-
рить 3; и верить 2 [28, с. 302–303].

Очевидно, что наибольшее количество ассоциаций вы-
зывает первый компонент триады, причем существитель-
ное вера обнаруживает 15 реакций надежда и 13 любовь, 
а глагол верить – 16 любить и 13 надеяться. Второй компо-
нент (надежда) имеет равную ассоциативную связь (3) как 
с верой, так и с любовь, что, вероятно, связано его с промежу-
точным, срединным положением в аксиологическом ком-
плексе. Интересно, что глагол надеяться порождает только 
3 ассоциации любовь, надежда и 22 ассоциации верить, что 
свидетельствует о более тесной связи слов надеяться и ве-
рить в сознании носителей русского языка. Слова-стимулы 
любовь и любить имеют связь только с верой и верить. По-
казательны в этом отношении слова крупнейшего христи-
анского философа и теолога Пауля Тиллиха: «любовь – это 
элемент веры», а «вера подразумевает любовь» [35, с. 208].

Безусловно, не случайно почитание именно триады, 
т.к. число три «символизирует духовный синтез» и «связа-
но с базовыми принципами» [19, с. 577]. Христианский ка-
лендарь также выражает культурно-семантическое един-
ство аксиологического комплекса «вера, надежда, любовь»: 
по православным святцам родившимся 17 (30 по новому сти-
лю) сентября девочкам выбирали имена из ряда «Вера, На-
дежда, Любови и мать их София».

Сочетание слов вера, надежда, любовь, называющих 
главные христианские добродетели, является распростра-
ненным художественным образом. Некоторые авторы вы-
носят в название своих поэтических, прозаических и музы-
кальных сборников триаду «вера, надежда, любовь»: на-
пример, П.М. Градов (1994) [14], И.В. Шмаев (1994) [37], 
С. И Сапоненко (2006) [29], А.А. Щербаков (1990) [38], 
Я.И. Гордон (1988) [13], Ю.Н. Безелянский (1998) [3], 
С. Г. Островой (1971) [26], В.П. Соколов (1977) [33], И.Н. Уз-
ков (1962) [36], Н.М. Ершов (1974) [17], А.О. Авдеенко 
(1962) [2], Д.А. Мищенко (1971) [23], Н.Т. Кирильченко 
(1969) [20], Е.Н. Птичкин (1991) [27] и др. Московское из-
дательство «Эксмо» выпускает серию любовно-историче-

ских романов под названием «Вера, надежда, любовь» (см., 
например, [8], [22]). Протоиерей Г. Дьяченко издал в 3 то-
мах катехизические поучения под названием «Вера, надеж-
да, любовь» (1993), причем каждый из томов получил на-
звание одной из добродетелей [16].

Интересной представляется цитата из книги Анатолия 
Длусского «Я вас люблю, мои друзья» (2008): «Беларусь, 
Украина, Россия – это вера, надежда, любовь». Что касается 
виртуального пространства, то от православной церкви 
покровителями Интернета неофициально считаются четы-
ре великомученицы – Вера, Надежда, Любовь и Софья, 
день покровителей Интернета отмечается 30 сентября [16]. 
Важность рассматриваемых ценностей для языкового со-
знания восточных славян можно подтвердить также значи-
тельным количеством извлеченных из Интернет-источни-
ков культурных (материальных и нематериальных) объек-
тов, названием которых является триада «вера, надежда, 
любовь»: на территории России – 52 объекта, Белоруссии – 
16, Украины – 11 [12, с. 172–178]. Также отмечается большое 
количество религиозных объектов, в названии которых за-
креплено сочетание «вера, надежда, любовь»: в России – 18, 
Белоруссии – 3, Украине – 5 [12, с. 179–180].

Таким образом, приведенный материал, безусловно, под-
тверждает взаимосвязанность и особую значимость триа ды 
«вера, надежда, любовь» для духовной культуры вос точных 
славян.
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КАЗКІ ГЕОРГІЯ МАРЧУКА: ФАЛЬКЛОР І СУЧАСНАСЦЬ

Людміла Іконнікава (Мінск, Беларусь)

Беларускія народныя казкі маюць вялікі выхаваўчы па-
тэнцыял: іх героі абараняюць родную зямлю і свой народ, 
заўсёды прыходзяць на дапамогу слабым і пакрыўджаным, 
услаўляюць бескарыснае вернае сяброўства, узаемадапамо-
гу, чысціню высокіх чалавечых пачуццяў. Галоўнымі ідэямі 
народнай казкі з’яўляюцца пакаранне зла і перамога дабра 
ды справядлівасці. Усе гэтыя атрыбуты ўласцівыя не толькі 
казкам народным, але і аўтарскім, сярод якіх адметнае мес-
ца займаюць творы Георгія Марчука.

Жанр казкі дае вялікія магчымасці пісьменніку, што 
адлюстроўвае рэчаіснасць праз прызму фантазіі, выдумкі, 
фальклорнай умоўнасці і заключае пры гэтым у змесце тво-
ра дыдактыка-павучальны сэнс. Вызначальная рыса жан-
ру – наяўнасць фантазіі, мастацкай выдумкі, якая, у свой час, 
«гістарычна абумоўлена і па-рознаму выяўляецца ў роз ных 
казках, але заўсёды прама ці ўскосна звязана з жыццём, 
з пануючым на пэўным гістарычным этапе светапоглядам, 
сацыяльнымі і маральна-этычнымі ідэаламі і нормамі» [1, 
с. 606].

Казкі Георгія Марчука, як ужо адзначалася вышэй, – 
своеасаблівая і яскравая старонка ў беларускай дзіцячай 
літаратуры. Пісьменнік, выявіўшы свой талент драматурга 
і празаіка, звяртаецца да самага маленькага чытача. Героямі 
яго казак становяцца добра вядомыя персанажы белару-
скага фальклору: Несцерка (прыгоды гэтага героя склалі 
цэлы цыкл казак), Певень, Кот, Мядзьведзь, Хлеўнік, Русал-
ка. Некаторыя з іх надзяляюцца новымі рысамі (Кот, на-
прыклад, у супрацьлегласць традыцыйным уяўленням па-
казаны як гультай, абібок і інтрыгант («Кот і Певень»). 
Большасць твораў пабудавана на сучасным матэрыяле, у ас-
нову кладуцца гісторыі з жыцця насельнікаў мястэчка і вёс-
кі, асноўнымі героямі становяцца птушкі, хатнія жывёлы, 
якія дзейнічаюць побач з людзьмі («Зімовая песня жаўрука», 
«Качка Гапа», «Кошачка Дымка» і іншыя).

Характэрнай адзнакай казак Георгія Марчука стано віц-
ца сінтэз сучаснасці і фальклору, якія пісьменнік цесна пе-
раплятае, спалучае даўнія ўяўленні беларусаў і сённяшні 
быт. Найбольш яскравы прыклад такога злучэння, на нашу 
думку, мы можам прасачыць у казках «Чужое багацце» і «Ка-
валь Сілуян і злы дух», дзе пісьменнік «упершыню яскрава 
арыентуецца на скарбы нацыянальнай фантастыкі, мі фа-
логіі і дэманалогіі, якія, як добра вядома, належаць да са-
мых распрацаваных у еўрапейскім фальклоры» [6, с. 71]. 

Пры аналізе казак асаблівую ўвагу неабходна акцэнта-
ваць на ступені праяўлення ўзаемадзеяння мастацкай літа-
ра туры і вуснай народнай творчасці не толькі на ўзроўні змес-

тавага плана твораў, але і на ўзроўні іх паэтыкі, спецыфікі 
пабудовы вобраза, своеасаблівасці кампазіцыі. Гэта звязана 
ў першую чаргу з тым, што, напрыклад, у названых вышэй 
казках прасачыць дачыненне фальклору да літаратурнага 
твора ў межах сюжэта немагчыма. Адметнасць жа канстру-
явання вобразаў дазваляе выявіць цеснае перапляценне 
міфапаэтычнага і сучаснага.

Адным з асноўных вобразаў казкі «Чужое багацце» 
з’яўляецца Бусел. Беларусы лічаць Бусла святой птушкай, 
забіць якую вялікі грэх. Яе дачыненні з чалавекам – «пры-
клад гарманічнага суіснавання чалавека і дзікай прыроды» 
[2, с. 197]. Адпаведна вусна-паэтычнай творчасці гэтая птуш-
ка асацыіруецца з такімі якасцямі, як розум, дабрыня, імк-
нен не абараніць родыя мясціны і чалавека. Яшчэ А. Серж-
путоўскі падкрэсліваў, што «колеры буслінай афарбоўкі 
адпавядаюць колерам традыцыйнай беларускай вопраткі: 
белы, чырвоны, чорны – старажытная колерная трыяда з глы-
бокім сімвалічным зместам» [2, с. 197]. У казцы Бусел, як 
зазначае І. Штэйнер, выступае «сімвалам незалежнасці Ра-
дзімы» [6, с. 73], менавіта таму Георгій Марчук ускладвае на 
Бусла місію па знішчэнні галоўнага балотнага чорта Кадука. 
У дадзеным творы пісьменнік, каб падкрэсліць казачнасць 
і незвычайнасць птушкі, яе моц і высакароднасць, звяр тае 
ўвагу, што забіць Бусла можа толькі добры, шчыры ча лавек 
залатой куляй, што з’яўляецца элементам аўтар скага вы-
мыслу. Такім чынам, Бусел набывае новыя кана та тыў-
ныя значэнні, уздымаецца на сігнальна-вобразны ўзро вень 
і спрыяе ўзмацненню біпалярнасці паміж дабром і злом.

Жаба – фальклорны вобраз з ярка выражанай адмоўнай 
семантыкай (брыдкі, пачварны). Гэта хтанічная істота, якая 
звязана з іншасветам. Найчасцей выступае як адмоўны 
персанаж (асабліва ў праклёнах і павер’ях). У казцы «Чужое 
багацце» яна – сканцэнтраванне моцы нячысціка (правод-
зяцца паралелі з казачнымі эпізодамі, звязанымі са смерцю 
Кашчэя Бесмяротнага). Жаба не толькі атручвае калодзеж 
з жывой вадой, але і можа пазбавіць зроку. У казцы «Адзі-
нокі калодзеж» жабы з’яляюцца станоўчымі героямі, яны 
надзяляюцца такімі якасцямі, як адданасць, самаахвяр-
насць, кемлівасць, шчырасць, імкненне прыносіць людзям 
карысць, у чым бачыцца сэнс існавання. Такім чынам, ві да-
вочна, што адносіны Георгія Марчука да вобраза жабы ў каз-
ках не паслядоўныя. Гэта звязваецца з сэнсавай нагрузкай 
і кадзіроўкай персанажа ў канкрэтным творы. 

Цікавасць уяўляе вобраз галоўнага балотнага чорта 
Ка дука. Адпаведна беларускім уяўленням, Кадук шкодзіць 
толькі грэшным людзям. Пры стварэнні дадзенага персана-
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жа аўтар скарыстоўвае толькі ўласнае імя. Знешні выгляд 
Кадука адпавядае славянскай дэманалогіі, дзе прыкметамі 
Чорта выступаюць чорны колер, чырвоныя вочы і казліныя 
ногі. Пісьменнік надзяляе гэтага героя і адметнымі якасцямі 
(можа ператварацца на віхор, яго з’яўленне суправаджаец-
ца змяіным сыканнем), стварае адпаведную міфічную гі сто-
рыю яго жыцця і смерці (раз на год залоціць бараду, калі 
бярэ шлюб, найбольшую моц мае ў пятніцу трынаццатага, 
яго смерць змешчана ў чорнай жабе), што збліжае гэты пер-
санаж з традыцыйнымі ўяўленнямі славян пра нячысцікаў. 
Разам з тым, акрамя чарадзейнай моцы дасягнуць сваіх мэт 
Кадуку дапамагаюць сучасныя тэхналогіі: ён карыстаеца 
мабільным тэлефонам, мае нешта накшталт офіса, абсталя-
ванага камп’ютарамі, пры дапамозе якіх кіруе. Такі элемент 
сучаснасці ў казцы дазваляе малым рэцыпіентам больш 
заглыбіцца ў сюжэт, праецыраваць яго на сённяшнія дні, 
што, у сваю чаргу, садзейнічае павелічэнню веры ў дабро 
і справядлівасць.

Вобраз Русалкі ў творы набывае новыя сэнсавыя ка на-
тацыі: яна больш нагадвае прагных да славы і багацця 
дзяўчат, што імкнуцца жыць заможна. Аднак персанаж не 
пазбаўлены і фальклорнага пачатку. Русалкі – «дэманічныя 
істоты жаночага роду, насельнікі азёр і рэк», якія «ўзнікаюць 
у выніку ператварэнняў маладых тапельніц-самазабойцаў» 
[1, с. 434]. Яны помсцяць усім, і, асабліва, мужчынам. Невы-
падкова пісьменнік звяртае ўвагу на прызнанне Русалкі, 
што яна зайздросціць чужому шчасцю, а не багаццю. Тым 
не менш, Русалка не імкнецца спакусіць Іванку, заманіць 
яго да сябе ў балота, як гэта робіць свіцязянка з аднаймен-
най балады А. Міцкевіча, што пабудавана на фальклорным 
матэрыяле. Назіраецца ў казцы і трансфармацыя міфа паэ-
тычнага пачатку гэтага вобраза, які ствараецца пры дапа-
мозе прыёмаў шаржыравання і сарказму: акцэнтацыя ўвагі 
на фізічных недахопах персанажа (касавокасць).

Ёсць у казцы «Чужое багацце» вобразы-сімвалы і сэн-
сава-алегарычныя ўвасабленні, якія раскрываюць патэн-
цыял метакамунікатыўнасці. Гэта традыцыйныя для фаль-
клору калодзеж з жывой вадой, а таксама лён, жыта і ка ноп-
лі. Жыта – «найважнейшая збожжавая культура бела ру саў, 
значна міфалагізаваная ў народнай свядомасці». Яно «раў-
назначна багаццю, раю, назва «рай» захавалася ў абрадзе 
дажынак і абрадавых зажыначных песнях» [1, с. 175]. «У на-
роднай свядомасці замацавалася сувязь канапель з вала са-
мі, бо лён і каноплі ўвасаблялі ў расліннай сімволіцы касу 
(валасы) і тым самым саму дзяўчыну» [1, с. 224]. Лічыцца, 
што нячыстая сіла не можа набліжацца да тых хат, дзе ра-
стуць дадзеныя расліны. Такім чынам, яны выступаюць як 
ахоўнікі. Метакамунікатыўнасць прачытваецца на ўзроўні 
падтэксту праз вылучэнне аспектаў сэнсавай дамінанты, 
ідэйна-сутнаснай канстантнасці і сэнсавыяўленчай дына-
мі кі твораў.

Тэматычна блізкай да папярэдняга твора з’яўляецца 
каз ка «Каваль Сілуян і злы дух». Перад чытачом – ды на-
мічны і займальны сюжэт з нечаканымі паваротамі. Боль-
шасць персанажаў ужо знаёмая чытачам з беларускіх на-
родных казак. Сярод іх – Хлеўнік, якога яшчэ называюць 
сядзібным духам. Уласнае імя атрымаў ад месца пражыван-
ня. Ён мае «свае асаблівасці характару, звычкі, дзівацтвы 
і можа не толькі спрыяць сваёй гаспадарцы, але і шкодзіць» 
[3, с. 695]. У цэлым дадзены вобраз падаецца адпаведна на-
цыянальным уяўленням: «Жыў у хляве, у асобным пакойчы-
ку з ложкам і тэлевізарам, Хлеўнік – худы і злосны, век хадзіў 
замурзаны і незадаволены, мыцца і стрыгчыся не любіў, на 
поясе дзень і ноч цягаў розныя замкі, адмычкі, ключы. Упо-
тай усім зайздросціў і ўсіх недалюбліваў, хоць зла яму ніхто 
не рабіў» [4, с. 17]. Пісьменнік, як і ў папярэднім творы, 
«мадэрнізуе» і насычвае казачную прастору прадметамі су-
часнага побыту (тэлевізар, самалёт, казіно, яхты і інш.).

Побач з людзьмі ў казцы дзейнічаюць хатнія жывёлы: 
«працавіты Конь, маўклівая Карова, лагодная Авечка, бая-
вітая Каза» [4, с. 17]. Вобразы жывёл – алегарычныя, яны 
размаўляюць, дзейнічаюць і думаюць, як людзі. Гэта дапа-
магае пісьменніку акцэнтаваць увагу маленькіх чытачоў на 
сацыяльных заганах, выявіць станоўчыя і адмоўныя рысы 
характару людзей. З дапамогай казачных персанажаў з жы-
вёльнага свету паказваюцца розныя сітуацыі ў жыцці люд-
зей, вырашаюцца этнічныя і сацыяльныя праблемы. Сю-
жэтныя калізіі (сваркі, падман, ненаўмысная здрада сяброў) 
дапамагаюць прасачыць асноўную думку твора: толькі 
сяброўства, давер і згода могуць перамагчы зло і падман. 
«Абагульняючы сэнс набывае вобраз замка шчасця, ключы 
ад якога трэба хаваць» [5, с. 6].

Пры стварэнні сваіх казак Георгій Марчук асаблівую 
ўвагу звяртае на кампазіцыю: выкарыстоўвае традыцыйны 
пачатак-зачын, які ўказвае на месца дзеяння («Здарылася 
гэта ў вёсачцы за Давыд-Гарадком, далёка ад вялікіх гарадоў, 
аэрадромаў і вакзалаў. Там, за сямю лясамі, трыма бало-
тамі, куды не вядуць мінскі, кіеўскі і варшаўскі шляхі, людзі 
жылі як мае быць: законапаслухмяна, богабаязна, па-добра-
суседску» [4, с. 17]. «Каваль Сілуян і злы дух»), падрыхтоўвае 
да ўспрымання казкі («Не стану хітраваць, ёсць у казцы 
святая няпраўда, але ёсць і намёк – добрым малайцам урок, 
дзяўчатам навука, старым суцяшэнне» [4, с. 3]. «Чужое ба-
гацце»). Канцоўкі падводзяць вынік дзеяння, засяроджва-
ецца ўвага на незвычайным, што дапамагае дзецям правесці 
мяжу паміж рэальным і казачным:»Тут і казка канчаецца. 
Я на вяселлі быў, гуляў, піва піў. Пеўніка мне падарылі, які 
ўзлятае на дрэва і салоўкай спявае» [4, с. 17]. («Чужое ба-
гацце»); «Пасля пасадзілі Сілуян з Багуславай яблыньку, Ка-
рова грушу, Конь сліву, Каза вішню, Авечка абрыкос. І вырас 
цудоўны сад. Ён і дагэтуль дае плады. Калі ты, юны дружа, 
трапіш аднойчы ў вёску да Сілуяна, ты пабачыш гэты сад, 
а мажліва, сустрэнеш і герояў гэтай казкі – яны жывуць 
там светла і радасна» [4, с. 29]. («Каваль Сілуян і злы дух»).

Такім чынам, большасць казак Георгія Марчука – 
аўтарскія творы, якія ўяўляюць сабой спецыфічны сінтэз 
традыцыйнай паэтыкі, своеасаблівай рэпрэзентацыі фаль-
клору і сучаснага светабачання беларусаў. Сістэма казачна-
фантасмагарычных вобразаў, якія знаходзяцца ў біпалярнай 
пазіцыі, узмацняе кантрастнае успрыманне рэчаіснасці. 
Разам з тым, казкі садзейнічаюць актуалізацыі вуснай на-
роднай творчасці, спрыяюць услаўленню ідэалаў беларусаў, 
іх высакароднага маральнага аблічча. Яны даюць магчы-
масць зразумець сучаснае жыццё народа, яго імкненні, дум-
кі і мары, прасачыць эвалюцыю светапогляду людзей, іх 
супярэчнасці. Гэтыя па-новаму напісаныя казкі маюць вя-
лікае эстэтычна-выхаваўчае значэнне, бо садзейнічаюць 
узвы шэнню імкнення да справядлівасці, сяброўства і ўза-
ема дапамогі, смеласці, рашучасці, знаходлівасці.
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РАЗВЕРНУТАЯ МЕТАФОРА ЗАГЛАВИЯ РОМАНА И. МЕЛЕЖА «ЛЮДЗІ НА БАЛОЦЕ»: 
ГЛУБИНА МИФОЛОГИЧЕСКОГО КОНТЕКСТА

Марина Иоскевич (Гродно, Беларусь)

Одним из новейших литературоведческих подходов, 
являющихся перспективными при рассмотрении классиче-
ских белорусских произведений, является мифокритика. 
Данное направление возникло в рамках англо-американ-
ского литературоведения в начале XX века, объявив миф 
решающим фактором для понимания художественного 
творчества. Основная цель этого подхода – показать несо-
мненную связь произведения литературы с мифом в генети-
ческом, интуитивном, семантико-символическом и струк-
турном плане. В подобной интерпретации снижается сте-
пень исследовательского субъективизма, так как она дает 
возможность взглянуть на предмет с точки зрения «мифи-
ческого субъекта» (А.Ф. Лосев).

Интерпретация художественного произведения начи-
нается с заглавия. Как известно, функция заглавия не огра-
ничивается принадлежностью к рамочным компонентам 
художественного текста. Это, прежде всего, «полюс авто-
ра», который «то в ясной, конкретной форме, то в завуали-
рованной» выражает «основную идею, концепт создателя 
текста» [1, с. 6]. В читательском восприятии заглавие играет 
важную роль: оно дает читателю первичную информацию о 
содержании текста, формируя его «предпонимание» [3, с. 
107], которое послужит основой для дальнейшей интерпре-
тации. Заглавие направлено на установление контакта с чи-
тателем, стимулируя читательское ожидание-прогноз: «во-
брав в свой незначительный объем весь художественный 
мир, заглавие обладает колоссальной энергией туго сверну-
той пружины. Раскрытие этой свертки носит сугубо инди-
видуальный характер, и начинается оно с ожидания зна-
комства с текстом, с формирования установки на чтение 
данного произведения, с периода, который можно условно 
назвать предтекстовым» [2]. 

Особенно широко интерпретационный потенциал ху-
дожественного произведения реализуют заглавия, которые 
являются развернутыми метафорами. Под определением 
«развернутая метафора» понимается такая метафора, кото-
рая теряет ситуативный характер (то есть границу распро-
странения переносного смысла в пределах предложения, 
абзаца и т.д.). Ее переносное значение соотносится со значе-
нием всего текста, освещаясь особыми гранями на различ-
ных уровнях смысловых пластов художественного произве-
дения. Цель данной статьи – исследовать интерпретацион-
ный потенциал заглавия романа И. Мележа «Людзі на бало-
це», выявить взаимосвязь и взаимообусловленность геогра-
фического, культурно-исторического и социологического 
контекстов с контекстом мифологическим.

Заглавие романа И. Мележа «Людзі на балоце» представ-
ляет собой метафору, разворачивающую свой смысл на про-
тяжении всей трилогии. Автор вновь и вновь сталкивает чи-
тателя с мотивом болота, заставляя проникать в глубинный 
смысл романа. С первых страниц читатель без труда расшиф-
ровывает буквальный поверхностный смысл заглавия. Боло-
то – это географические области белорусского Полесья. Люди, 
живущие на болоте, – жители деревни Курани. Подробно опи-
сывая место жительства героев романа, автор передает чита-
телю очевидную мысль: болото – не подходящее место для 
жизни и ведения сельскохозяйственных работ. Это гиблое, 
«праклятае» место «з душным балотным смуродам» [4, с. 43], 
хаотичная смесь земли и воды. Болото символизирует неу-
стойчивое положение, перемены, колебания, находящие от-
ражение в психологическом состоянии и судьбах героев. 

Развернутая метафора болота обладает в трилогии ши-
роким мифологическим подтекстом. Согласно фольклор-
ным представлениям белорусов, земля была сотворена бо-
гом, а болото – чертом, который решил поспорить с богом 
за право творения. Жители деревни убеждены в том, что в 
болоте живет нечистая сила: «Недарма чэрці любяць яго» 
[4, c. 359]. Жизнь в «чертовом месте» накладывает особый 
отпечаток как на повседневную жизнь, так и на менталитет 
жителей деревни. 

Словами одного из своих героев автор сравнивает бо-
лото с душегубкой, которая немало загубила и людей, и ско-
та. Болото, эта «зяленая пагібель» [5, с. 173], превращает 
деревню в тюрьму, а людей в арестантов, которые букваль-
но «привязаны» к одному месту. Недоступным для жителей 
Кураней является не только образование, но и медицинская 
помощь. Государственные решения доносятся в этот глухой 
уголок Полесья в виде слухов и сплетен. Так, Василь на сви-
дании говорит Ганне: «Кажуць, землю нанава перарэзваць 
будуць. – Аге ж, і я чула. Жанкі на выгане гаварылі… Ма-
буць, праўду кажуць» [4, с. 42]. 

Болото символизирует смерть как в прямом, так и в пе-
реносном смысле. Так, «узболатак і балота – не якія небудзь 
далекія, а зараснікі алешніку і лазы, можа, за сто крокаў ад 
Ганнінага агарода – кішэлі гадаўем» [4, c. 43]. Ядовитые змеи, 
которые нередко заползают на огороды, символизируют куда 
более страшную опасность, скрывающуюся в болоте: «Гаду 
ўсякаму ў балоце – рай!» [4, c. 139]. Это банда Маслака, кото-
рую из-за непроходимости болот не удается немедленно 
обезвредить: «балота – райскі прытулак для бандытаў» [6, 
с. 67]. Связь с бандой Маслака, метафорическим порожде-
нием болота, тайно поддерживает Евхим Глушак. Желая со-
рвать намеченный передел земли, он указывает бандитам на 
место встречи Василя и Ганны. Таким образом, Евхим явля-
ется реальным воплощением той проползающей между 
влюбленными Василем и Ганной гадюки, что пророчит их 
разрыв. К слову, отец Евхима также характеризуется через 
сравнение с гадюкой. После разговора со старым Глушаком 
Миканора не покидает ощущение, что он словно «даткнуўся 
да чагосьці слізкага, халоднага» [4, c. 201]. Змея – это одна из 
ипостасей нечистого, ветхозаветный символ искушения. 
Семья Глушаков-кулаков предстает как метафорическое во-
площение болота, которое населяют болотные твари.

Богатство Глушаков является тем «болотным» искуше-
нием, которое соблазняет души бедняков. Покорившись 
воле родителей, Ганна выходит замуж за Евхима, попадая 
в семью Глушаков как в «зманліва зяленае, з буйнаю тра-
вою» [5, c. 173] болото. Обманчивая поверхность болота 
символизирует мнимое благополучие, которое надеется об-
рести героиня. На самом деле годы замужества, проведен-
ные в «болоте», становятся для нее состоянием метафориче-
ской «смерти», сказочным «потусторонним светом». Имен-
но этим, на наш взгляд, объясняется временная лакуна 
между событиями первой и второй книг трилогии.

Смертоносность болота видится «спасением» для Ган-
ны и Хадоськи. Каждая из них подумывает о самоубийстве, 
не видя иного выхода из создавшейся жизеннной ситуации: 
«Чортава вока на глінішчанскім возеры супакоіць ураз!» [5, 
c. 252]. Согласно народным поверьям, именно черт подбивает 
людей на грех, на самоубийство, желая заполучить его душу.

Болото в трилогии символизирует также некую при-
родную губительную силу, которая заставляет людей про-
должать жить так, как жили их деды и прадеды. Автор де-
монстрирует читателю крестьянский быт через восприятие 
вернувшегося из армии Миканора Дятла. Ему, человеку, 
уже отвыкшему от деревенского уклада, «звычаі даўнія, ад-
вечныя бачыліся нібы тая горкая, ні на што добрае няздат-
ная балотная расліннасць» [4, с. 170]. Миканор уверен, что 
просто необходимо «варушыць соннае, гіблае гэта балота» 
[4, с. 168]. Однако несмотря на все очевидные отрицатель-
ные стороны такой жизни, большинство кураневцев вос-
принимает ее как само собой разумеющуюся: «такое ста-
новішча тут не палохала, людзям на востраве яно здавалася 
зусім звычайным. З усіх бакоў, блізка і далека, ведалі яны, – 
такія ж самыя выспы сярод бясконцых багнаў, дзікіх за рас-
нікаў, што разлегліся на сотні верст з поўначы на поўдзень 
і з захаду на усход» [4, с. 16]. 

К дельному и выгодному предложению о создании 
гребли крестьяне прислушиваются настороженно и не-
охот но, оно вызывает массу негативных эмоций. Автор 
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разъ ясняет читателю причины такого отношения людей 
к важному и нужному для всех дело. Это не что иное как 
настороженность по отношению ко всему новому, наруша-
ющему установленный лад жизни и покой: «Жылі, тым ча-
сам, і так! І нічого! Бацькі і дзяды звекавалі! І мы – не го-
рай» [4, с. 152]. Эта особенность менталитета полешуков 
имеет мифологическую основу. Как известно, черт – олице-
творение болота – призван мешать людям в их благих на-
чинаниях. Черт соперничает с богом, который наказывает 
ударами молний. Мифологические удары молний соотно-
сятся с метафорическим заглавием второго романа трило-
гии «Подых навальніцы». Советская власть, метафориче-
ски заменяя собой прежних богов, твердо намерена искоре-
нить пережитки старого, выстроить новый менталитет 
гражданина.

Именно здесь автор подводит читателя к следующему 
смысловому пласту истолкования мотива болота. Болото 
с его стоячей мутной водой – это сами люди, их извечный 
вековой лад жизни, которому кладет конец советская 
власть. Покой, который так дорог крестьянам, автором на-
зван «затхлым»: «той, хто век жыве на балоце, не мог не 
прывыкнуць да ядавіта-зяленага хараства раскі» [4, с. 153]. 
Нежелание перемен отравляет мозг, как яд.

Здесь очевидно противопоставление формировавше-
гося веками крестьянского мировосприятия и политики 
новой власти. Отказ от устоявшегося уклада единоличных 
хозяйств предстает в сознании людей как утрата истинно-
го, привычного пути: «Звярнула тым часам з езджанай 
дарогі. Па балоту просто, па купінах…» [5, c. 137]. Метафо-
рическая езда по болоту в представлении крестьян грозит 
опасностью и может привести к гибели. Новая государ-
ственная аграрная политика нарушила традиционные пред-
ставления крестьян о способах ведения хозяйства. В мо-
тиве «болото» отображены раздумья, неуверенность и даже 
страх крестьян перед грядущими переменами. Они боятся 
«пропасть» в колхозе, как в болоте. Таков метафорический 
смысл обрушивающихся перемен в истолковании кре-
стьян. Эта позиция односельчан, их настороженность, от-
крытое нежелание создавать колхоз злит напористого Мика-
нора: «Горш за сляпых! Сляпому дай руку – пойдзе! А тут – 
вазьму руку – вырве! У другі бок пойдзе! Бы ў багну завя-
дуць яго!» [4, c. 91]. Таким образом, мотив болота по-
разному истолковывается самими персонажами романа. 

Однако этим интерпретационный потенциал мотива 
«болото» не ограничивается. Следующий глубинный смыс-
ловой срез раскрывает его как зыбкое неустойчивое поло-
жение, символ страха перед грядущим, необходимостью 
выбора. Неверный выбор может привести к разорению, 
гибели, беде, утрате доброй доли. Так, Халимон Глушак, 
размышляя над предстоящими переменами, ощущает соб-
ственную беспомощность: «Зямля пад нагамі была – як 
дрыгва, вагалася, гатова была кожны момант прарвацца, 
праглынуць яго разам з усім дабром» [5, c. 302]. Его богат-
ство оказывается под угрозой из-за политики новой вла-
сти. Потерять богатство означает потерять власть, социаль-
ный статус «хозяина», уважение односельчан. Все его по-
пытки каким-то образом контролировать ситуацию, избе-
жать нововведений являются тщетными. Глушака все глуб-
же затягивает болото неизбежности: «Хочаш не хочаш, 
а трэба трывожыцца. Думаць трэба. Балота пад нагамі за-
раз прарвецца» [5, c. 140]. 

Отец Ганны признает, что «балота як возьме ногу, зас-
се, зацягне ўсяго. Душу зацягне…» [4, c. 220]. Он имеет 
в виду свой несчастливый второй брак, в котором не хвата-
ет лада и уважения. В то же время Чернушка как бы пред-
сказывает неудавшееся замужество собственной дочери, 
которая в чем-то повторит судьбу отца. 

Наиболее остро важность выбора, от которого зависит 
дальнейшая судьба человека, раскрывается автором через 
мысли Ганны. Вспоминая собственное согласие на замуже-
ство с Евхимом, Ганна не в силах сдержать отчаяния: «як 

багата бяды выпадае чалавеку за іншы адзін крок. І як чала-
век робіць гэты крок пакорліва, нібы сляпы – не бачачы 
ўсяго, што будзе яму з гэтым крокам. Ступае на купіну і не 
чакае, не гадае, што яна не утрымае, дрыгва разарвецца і ча-
лавека праглыне багна…» [4, c. 251]. Даже свое появление 
в доме мужа Ганна сравнивает с кладкой, «якую невядома 
як прайсці» [4, c. 387]. За этими словами видится образ ав-
тора, который как будто обращается непосредствено к чи-
тателю, предлагая поразмышлять над превратностями 
судьбы героини. 

Болото в трилогии является границей не только гео-
графической, отделяющей деревню от остального мира, но 
и символом ментальной преграды, препятствующей преоб-
разованиям. Болото победить непросто, но можно. Слухи 
про осушение болот, про возможную мелиорацию трево-
жат крестьян: «у другіх селах унь ужэ даўно за балоты 
ўзяліся, асушаць пачалі» [4, c. 155]. Так же непросто побе-
дить крестьянское (да и вообще людское) недоверие ко все-
му новому: «не за дзень, не за год урасла ў людскія душы 
гэта падазронасць – не за дзень і не за год выкараніш яе» [4, 
c. 153]. Миканор сокрушается: «Вось дзе яно, балота другое, 
шчэ мабуць, горшае за тое. Тут меліярацыю сваю рабіць, 
можа, шчэ цяжэй!» [4, c. 192]. Автор же уверен – хоть и не 
за один день, но победить «людское» болото можно, что не-
сомненно позволит одолеть и болото «природное». Пробле-
ма осушения болота помимо своего прямого значения ме-
тафорически преобразуется в проблему изменения веково-
го менталитета крестьянства.

Анализ развернутой метафоры заглавия романа И. Ме-
лежа «Людзі на балоце» показывает, что метафора данного 
типа способна «вскрыть» различные виды контекстов худо-
жественного произведения, заставить читателя осмыслить 
целостность художественного произведения. В романе все 
иерархические уровни смыслов, начиная с самого открыто-
го, поверхностного – географического и заканчивая куль-
турно-историческим и социологическим, обнаруживают 
свое прямое отражение в глубинном мифологическом кон-
тексте. 

Как мы полагаем, именно это условие, условие отраже-
ния в мифологическом контексте, является обязательным 
для подтверждения высокой степени адекватности интер-
претации художественного произведения. Если интерпре-
тация художественного произведения, сосредоточенная на 
раскрытии вторичных смыслов (культурно-исторических, 
социологических, психологических, гендерных и т.п.), вы-
являет противоречия при сопоставлении с первичным ми-
фологическим контекстом произведения, то, следователь-
но, невысока степень ее адекватности – основной фактор, 
к которому должен стремиться каждый исследователь ли-
тературы. Таким образом, мифологический подход, поми-
мо своего основного предназначения, должен быть избран 
литературоведами в качестве средства, призванного осу-
ществлять контроль интерпретации смысла.
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ФАЛЬКЛОРНАЯ АСНОВА ВОБРАЗАЎ ПТУШАК У ПАЭЗІІ ЯНА ЧАЧОТА

Таццяна Кохан (Мінск, Беларусь)

Ян Чачот (1796–1847) – выбітны паэт і фалькларыст, 
аўтар вершаў-стылізацый, у якіх плённа выкарыстоўваў ме-
трыку, тропіку і вобразнасць народнай паэзіі. Асаблівую 
цікавасць уяўляюць вобразы птушак, што былі запазыча-
ных творцам з фальклорных крыніц. У паэзіі Я. Чачота пе-
раважаюць вобразы салаўя, зязюлі, голуба, радзей сустра-
каюцца такія арнітонімы, як: качка, сокал, варона, сарока, 
цецярук, пава, шпак, арол, сава, каршун, крумкач, шулёнка, 
сіпа. Асаблівасці паводзін і знешняга выгляду птушак 
з’яўляюцца ўдзячным матэрыялам, што ілюструе розныя 
сферы жыцця чалавека, а таксама падмацоўвае рэлігійныя 
пастулаты. Менавіта ў Бібліі ўзнікла базавая дыхатамія, на 
якой грунтуецца класіфікацыя птушак у традыцыйнай 
культуры, – супрацьпастаўленне «чыстых» (свяшчэнных, 
добрых) і «нячыстых» (д’ябальскіх, злых) арніталагічных 
вобразаў. Зразумела, што птушыныя паводзіны абумоўлены 
прыродай, таму ў аповедах пра «нячыстых» птушак робіцца 
сімвалічная праекцыя чалавечых адмоўных якасцяў і гра-
хоў на прадстаўнікоў арнітафауны; менавіта ўчынкі лю дзей, 
зашыфраваныя ў зааморфным кодзе, у выніку і атрым-
ліваюць негатыўную ацэнку [3, с. 190]. Спецыфіка фалькло-
ру як узору калектыўнай творчасці абумовіла адсутнасць 
адназначнага тлумачэння многіх птушыных вобразаў, ад-
нак для Я. Чачота, чалавека веруючага, з акрэсленым света-
поглядам і жыццёвымі ўстаноўкамі, такая амбівалентнасць 
не характэрная. Пры стварэнні сімвала паэт у асноўным 
абірае адметную рысу птушкі, а пасля «тыражыруе» вобраз-
клішэ ў сваіх творах. Паэтычнымі штампамі выступаюць 
наступныя арнітонімы: салавей – «найлепшы спявак», го-
луб – «пасланнік», «вястун», сарока – «балбатуха». Птушы-
ны свет твораў Я. Чачота дастаткова лёгка ўкладаецца ў рам-
кі апазіцыі «чысты»-«нячысты», аднак пры гэтым птушкі, 
уключаныя ў катэгорыю «нячыстых» (напрыклад, сарока), 
могуць не мець яўных адмоўных характарыстык.

Змест фальклорнага вобраза сарокі з аднаго боку абу-
моў лены знешнім відам i асаблiвасцямі паводзiн рэальнай 
птуш кi (чорна-белая афарбоўка, доўгi хвост, «бал бат лі-
васць», кемлiвасць, звычка красцi бліскучыя рэчы), з друго-
га – тымі міфалагічнымі ўяўленнямі пра сароку як пакара-
ную Богам за хітрасць птушку. Заўважым, што, паводле на-
родных вераванняў, сарока надзелена прарочымi здоль нас-
цямi (яе стракатанне абяцае прыбыццё гасцей, змену на-
двор’я, нават папярэджвае пра смерць). Гэтыя значэнні 
шы рока адлюстраваліся ў фразеалагізмах: сарока шчабя-
тала, гасцей казала; сарока на хвасце прынесла; стракоча 
як сарока; жанкi як сарокi. У песнях беларускага народа 
актуалізуецца найперш сімволіка сарокі як прарочай істо-
ты: «На стаўбе сарока ў барабаны б’ець, // Цешчунька зя-
цюньку з перапоем жджэць» [5, с. 307]. Падобная трактоўка 
вобраза гаваркой птушкі характэрная для твораў Я. Чачота 
«Яжовыя імяніны» і «Шчабячэце, як сарокі». Так, у вершы 
«Яжовыя імяніны» чытаем: «Ужо даўно шчабятала // Саро-
ка нам на паркане; // Яна мілага казала, // Да едзь жа сь ты 
да нас, пане» [7, с. 30]. Аўтар на першы план вылучае здоль-
насць сарокі прадказваць прыбыццё гасцей. У вершы 
«Шча бячэце, як сарокі» гаварлівасць жанчын параў ноў ва-
юцца з сарочынай балбатлівасцю: «Шчабячэце, як сарокі, // 
Падпершыся сабе ў бокі; // Што б не толька лепяталі, // То 
бы, пэўна, больш нажалі» [7, с. 183]. Падобныя паралелі да-
па магаюць аўтару стварыць стэрэаскапічны малюнак, ак-
ты  ві заваць чытацкае ўяўленне.

У вершы «Ой, гаспадыня чорна, як камін» у функцыі ма-
стацкага параўнання ўжываецца вобраз вароны (заў ва жым, 
што ў кантэксце твора воран – «муж вароны»). Нягледзячы 
на тое, што, паводле традыцыйных уяўленняў беларускага 
народа, варона «належыць да нячыстых, нешанаваных, не-
сцеражоных птушак» [2, с. 69], у аўтарскай інтэр прэ тацыі 
вобраз цалкам губляе сваю злавеснасць. На першы план вы-
лучаецца цёмны колер птушкі, што сімвалізуе неахайнасць і 
бруд (гэтая асаблівасць вароны прадстаўлена фразеалагізмам 
паможа вароне мыла, як памерламу кадзiла). Я. Чачот змеш-

вае два планы апавядання, аўтарскі тэкст: «І бедны гаспадар 
чоран, // Як варона альбо воран,» [7, с. 180] – перамяжоўваецца 
з нараканнямі героя-гаспадара на бруд: «Ой, гаспадыня! // 
Нашы дзіцята, як варанята, // Ой, няшчасная да мая хата!» 
[7, с. 180] У радках прысутнічае ім плі цытнае значэнне глуп-
ства і цемрашальства мужыка, якое падказваецца чытачу 
аўтарскай агаворкай «чоран, як варона альбо воран», бо, калі, 
згодна з народнымі ўяўленнямі, воран – гэта злавесная іс-
тота, то варона – дурная птушка, што нават да выраю не да-
ляцела, бо кожны дзень пасля доў гага пералёту вярталася 
дамоў, каб паглядзець, які шлях яна адолела (адпаведная се-
мантыка ў фальклорнай тра ды цыі прадстаўлена фра зеа-
лагізмамі дурны мужык як варона, мужык як варона, ды ўсё 
жонцы абарона). Праз карна ва лі заваны вобраз вароны, ад-
начасова агідны і смешны, паэт спрабуе рэалізаваць сваю 
звышмэту – несці асвету пад ся лян скія стрэхі, бароцца 
з неўладкаванасцю і неўпарад ка ва насцю вясковай хаты.

Сацыяльнымі матывамі прасякнуты верш «Ой, чаму ж 
ты, зязюлечка…». Нягледзячы на тое, што твор пабудаваны 
пры дапамозе тыповага фальклорнага прыёму, псіхала гіч-
нага паралелізму, і ў ім выкарыстаны шырока рас паў сю-
джаны ў народных песнях вобраз зязюлі, верш не з’яўляецца 
сляпым наследаваннем вусна-паэтычнай традыцыі. У эн-
цыклапедычным слоўніку «Беларуская міфалогія» зафік са-
вана восем разнастайных сюжэтаў, паводле якіх, зязюля – 
гэта жанчына (жонка, маці, дачка), што за якую-небудзь 
пра віннасць ці па сваёй волі ператварылася ў птушку. Толь-
кі ў адным сюжэце фігуруе самотны кукуль, які адмовіўся 
ад сваёй жонкі [2, с. 199–200].

У вершы Я. Чачота «Ой, чаму ж ты, зязюлечка…» зязю-
ля, што не мае свайго гняздзечка, а таму не даглядае ўласных 
дзетак, – алегарычнае ўвасабленне арандатара, які не мае 
ўласнай сядзібы, а шукае лёгкага хлеба ў чужых маёнтках: 
«Ой, чаму ж ты, зязюлечка, // Свайго гнязда не ўеш, <…> 
Чаму ты свайго, паночку, // Дому не збудуеш, // Ды чужы дом 
і вёсачку // Сабе аляндуеш?» [7, с. 193]. Фантазія аўтара ства-
рыла трапную паралель, пры якой дзейнасць чалавека спас-
цiгаецца ў тэрмiнах птушынага свету, адбываецца праецы-
раванне ўчынкаў арандатара на паводзіны зязюлі, што ак-
ты візуе семантычны патэнцыял абодвух вобразаў.

У вершы «Зязюлька» аўтар звяртае ўвагу чытача на ха-
рактэрную асаблівасць птушкі падкладваць свае яйкі ў чу-
жыя гнёзды, у другой частцы згаданага твора ўтрым лі-
ваюцца вясельныя матывы расплятання касы і надзявання 
вянка. Вобраз зязюлі, дзеткі якой паляцелі з «прыёмнымі 
бацькамі» – салаўямі, парадаксальна спалучаецца аўтарам 
з матывамі шлюбу. Напластаванне сімволікі выка рыстоў-
ваецца для паэтычнага ўвасаблення тэмы будучага замуж-
жа, роздуму над тым, што чакае дзяўчыну за бацькоўскім 
парогам. Праз адмаўленне паводзінаў бестурботнай птушкі 
сцвярджаецца станоўчы ідэал паўнавартаснай сям’і. Для 
паэзіі Я. Чачота характэрна выкарыстанне непрывабных 
адмоўных вобразаў, якія павінны падштурхнуць чытача да 
самаўдасканалення. 

У баладзе «Падземны звон на горцы ў Пазяневічах» 
асу джаецца сквапнасць і амаральнасць пападдзі, што для 
сваіх карыслівых мэтаў здзекавалася са святыні. На першы 
погляд іранічна гучаць словы паэта, калі ён параўноўвае па-
паддзю з павай, бо традыцыйна гэтая птушка з’яўляецца 
ўвасабленнем прыгажосці: «Старая хоць, брыдкая тварам. 
// Калі прыбярэцца, сябе яна ў мроі // Анёлам малюе, пачва-
ра. <…> Пад ношай убораў сваіх ледзь ступае, // Паглядзіш – 
ну паваю пава!» [7, с. 105]. Калі заглыбіцца ў семантыку во-
браза павы, то можна заўважыць, што людзі здаўна бачылі 
за знешняй прыгажосцю птушкі напышлівасць і празмер-
ную ганарлівасць. У «Шэстадневе» чытаем: «Паўлін вельмі 
напышлівы. Калі бачыць чалавека, распасцірае свае крылы 
і дэманструе сваю прыгажосць <…> Зрэшты, Творца, зра-
біўшы яго такім прыгожым, даў яму пачварныя ногі, каб 
тым утаймоўваўся паўлін, і, гледзячы ўніз, бачыў бы свае 
ногі, і «вопиял велегласно»« [Цыт. па 4, 198].
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Найбольш адэкватна д’ябальская прырода «нячыстых» 
птушак выяўляецца ў баладзе «Узногі», у якой птушыная 
зграя карае пана і яго сям’ю за люты нораў і бесчалавеч-
насць: «Галосяць паны – дзе ім дзецца, не знаюць,// Паўзуць 
адусюль – о, бяда! – на іх змеі, // Іх шчыльна усіх акружаюць. 
// А з імі арлы, каршуны з крумкачамі, // Шулёнкі, сіпы, совы 
хмараю цёмнай // Ляцяць ды хапаюць паноў кіпцюрамі, // 
Ірвуць на шматы іх няўтомна» [7, с. 125]. Верагодна, асно-
вай сюжэту стала павер’е, што нячыстыя душы ў абліччы 
крумкачоў і воранаў забіраюць грэшнікаў на той свет. Па-
добны матыў апісаны А. Афанасьевым: «Зямля трасецца, 
звяры выюць, ад варон і крумкачоў адбою няма; у вобразе 
гэтых птушак злятаюцца нячыстыя духі, размяшчаюцца 
на даху і трубе хаты, схопліваюць душу памерлага ведзьма-
ка, і са страшэнным карканнем, шумна ўзмахваючы кры ла-
мі, уносяць на той свет» [1, с. 482]. Услед за Я. Чачотам па-
каранне з дапамогай птушак ліхога пана апісаў у ІІ частцы 
«Дзядоў» сябар паэта, пачынальнік рамантызму ў бе ла рус-
кай і польскай літаратурах, А. Міцкевіч.

Сімвалы птушак плённа выкарыстоўваюцца пры рэ прэ-
зентацыi адцягненных паняццяў і для характарыстыкi з’яў, 
што патрабуюць светапоглядных ацэнак. Як сведчыць А. Са-
доўская: «Такую тэндэнцыю варта лiчыць цалкам заканамер-
най, паколькi ў ёй праяўляецца спецыфiка чалавечага мыс-
лення спасцiгаць нябачны свет абстракцый, неадчувальныя 
ўласцiвасцi i якасцi праз прызму адчувальных, канкрэтных 
прадметаў i з’яў» [6, с. 18]. Паводле мадэлі шматступеннага 
псіхалагічнага паралелізму пабудаваны верш «У лесе такуець 
цецярук». Паэт экстрапалюе лёс загубленага арандатарам 
Баў трука на лёс забітай стральцом птушкі. У падтэксце чыта-
ецца асуджэнне спажывецкіх ад носінаў да жыцця і стральца, 
і арандатара: «У лесе такуець цецярук, // У карчме такуець 
наш Баўтрук; // Цецярука стралец забіў, // Баўтрука аляндар 
згубіў, // Ой, Баўтрук, да цецярук!» [7, с. 180]. Праз мастацкае 
абагульненне паэт апісвае лёс многіх цецерукоў-Баўтрукоў. 
У цэнтры ўвагі паэта цяжкі лёс беларускага мужыка. Менавіта 
ў гэтым вершы некаторыя даследчыкі схільныя бачыць прык-
меты рэа ліс тычнага стылю пісьма: «А хата яго да без стрэхі, 
// У волікаў бакі, як мехі; // І конікі-саколікі // Так худыя, як 
во лікі; // Ой, Баўтрук, да цецярук!» [7, с. 180]. Гаротнае ста-
новішча прымушае сялян шукаць суцяшэння і дапамогі 
ў прыроды. У на родных песнях часта выкарыстоўваюцца зва-
роты да птушак з просьбай, каб яны данеслі вестку да кахана-
га (каханай) або да сям’і: «Ой, саколе, ты мой брацейка, // 
Паляці ты к маёй матачцы // І скажы ты ёй, // Каб прыехала 
і пераведала» [5, с. 227]. Найчасцей функцыю вестуна выкон-
вае «чыстая» птушка – голуб, улюбёны вобраз песеннай 
творчасці, сімвал вернасці ў каханні, пяшчотных стасункаў 
у сям’і: Вы, сызыя, // Вы, сызыя, вы, галубочкі, <…>Да ляціце 
ў маю сторану, // Накажыце маёй мамачцы, // Накажыце, // 
Накажыце маёй мамачцы, // Ці я сюды запрададзена, // Ці 
я сюды, // Ці я сюды запрададзена, // Ці замуж аддадзена?» [5, 
с. 227]. Зварот да птушкі гучыць у вершы Я. Чачота «Да голу-
ба»: «Голуб мой белы, госць мой вясняны, // Зноў да чыіх ты 
акон? // Трапіш да мілай мо ты праз туманы, // Ёй за ня сі мой 
паклон» [7, с. 49]. Аналагічны матыў выкарыстаны ў вершы 
«Голуб»: «Я паслаў бы, голуб, // Цябе ў любы край, // Дзе маё ка-
ханне, // Дзе мой светлы май» [7, с. 57]. Тымі ж функ цыямі вес-
туна надзеленая птушка з верша «Ван дроў ная пташка»: «Пташ-
ка, пташка, // Скуль ляціш ты – // Ці не з нашых // Ніў? // Каб 
пачуць мне // Што аб мілай, // Я б шчаслівы // Быў» [7, с. 57].

Яшчэ адной «чыстай» птушкай у традыцыйнай белару-
скай паэзii выступае салавей, якога шануюць за дасканалы 
спеў. Я. Чачот услед за народна-паэтычнай традыцый вы ка-
рыстоўвае вобраз салаўя ў значэнні адоранага спевака. Звы-

чайна аўтар уводзіць у тэкст сваіх вершаў кароценькае, але 
ёмістае параўнанне: спеў, як у салавейкі. Гэты матыў мы су-
стракаем у творах «Яжовыя Імяніны», «Да мілых му жыч-
коў». Спеў салаўя з’яўляецца сімвалам стабільнага і шчас-
лівага жыцця. У вершы «На прыезд Адама» адсутнасць Ада-
ма Міцкевіча парушае status quo, і салаўіная песня губляе 
сваю прывабнасць: «Не так нам сонка ясна // Блішчыць, як 
цябе нет. // Радасці ішчам напрасна, // Увесь нам няміл свет. 
// Салавей не так нам пее, // Рожы не пахне цвет. // Не так 
нам бела лялея, // Калі цябе тут нет»[7, с. 35]. У гэтых радках 
вобраз караля спеваў – салаўя, выкарыстоўваецца побач з ка-
ралевай кветак – ружай. Такі тэндэм тлумачыцца выдатным 
літоўскім паданнем: спявак Дайнас горача за ка хаўся ў прыга-
жуню Скайстой; дарма ён раніцай і ўвечары спяваў пад яе 
акном мілагучныя песні: ганарыстая прыгажуня не жадала 
адказваць на яго пачуцці, тады хлопец ута піўся ў рацэ, і багі 
ператварылі яго ў салаўя, каб сваім голасам, якім не мог кра-
нуць сэрца сваёй абранніцы, суцяшаў няшчасных каханкаў. 
Толькі пасля смерці юнака Скайстой аддала яму сваё сэрца, 
памерла з жалю і была ператвораная ў стапялёсткавую ружу, 
якая пачынае квітнець у той час, калі перастае спяваць сала-
вей [8, с. 73]. Найбольш выразна матыў спеву салаўя як суця-
шэння закаханым гучыць у вершы «Спявай па-над Сольчай, 
салоўку»: «Спявай па-над Сольчай, салоўку, // Хоць я цябе 
там не пачую. // Увечары прыйдзе ізноўку // Яна ў тваю заціш 
лясную. // Яна, каго ў думках нам стрэціць // Так люба у дзень 
гэты весні, // Хоць хвілю здалёк нам пасвеціць //І хвілю тваёй 
чыстай песні» [7, с. 57]. Аўтар быў знаёмы не толькі з бела-
рускім, але і з лі тоў скім фальклорам, а таму мог выкарыстаць 
яго элементы ў сваёй творчасці.

Такім чынам, Я. Чачот пры стварэнні птушыных воб-
ра заў шырока выкарыстоўваў фальклорную сімволіку, да-
паў няючы яе ўласнай фантазіяй. У творчасці паэта пры-
сутнічае характэрнае для славянскай міфалагічнай карціны 
свету супрацьпастаўленне «чыстых» і «нячыстых» птушак. 
У вершах пераважаюць вобразы з трывала замацаванымі 
значэннямі (сарока – «балбатуха», голуб – «пасланнік», са-
лавей – «адораны спявак»), што робіць тэксты блізкімі, зра-
зумелымі чытачу-беларусу. Ужыванне арнітонімаў у кан-
струкцыях параўнання, паралелізму, паэтычнага зваротка 
значна ўзбагаціла творчую лабараторыю аўтара. 
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МІФАЛАГІЗМ ЯНА БАРШЧЭЎСКАГА

Лілія Леська (Мінск, Беларусь)

У навуцы існуе вялікая колькасць падыходаў да міфа 
і мі фалагізацыі. Літаратуразнаўцы вызначаюць міф як адзін 
з літаратурных жанраў ці модусаў (Р. Чэйз, М. Фрай). Некато-
рыя спецыялісты, у тым ліку С. Аверынцаў, аспрэчваюць вы-

значэнне міфа як жанру славеснасці, разглядаючы яго як 
сістэму першабытнай «духоўнай культуры, або наву кі, 
у тэрмінах якой успрымаецца і апісваецца ўвесь свет»[1, с. 
27]. Прадстаўнікі «міфалагічнай школы» (Я. Грым, М. Мю-
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лер) акцэнтавалі ўвагу на творчым пачатку міфа, які вы яў-
ляецца ў момантах плаўнага пераўтварэння міфалагічных 
уяўленняў у мастацкім тэксце. Яны разглядалі міф не толькі 
як натуральную, гістарычна абумоўленую крыніцу мастац-
кай творчасці, але і як трансгістарычны генератар літара-
туры, які ўтрымлівае яе ў канкрэтных міфацэнтрычных ме-
жах. М. Фрай нават гісторыю сусветнай літаратуры асэн-
соўвае як з’яву цыклічную, што выяўляецца ў двух момантах. 
Першы, калі літаратура, адасобіўшыся ад міфа, трансфармуе 
міфалагічныя вобразы і матывы пры стварэнні ўлас ных. 
Дру гі момант звязаны з паўторным зваротам да міфа пісь-
мен нікаў-мадэрністаў. Першы ўмоўна вызначаны момант 
зліц ця міфа і літаратуры выразна акрэсліўся на пачатку 
ХІХ ста годдзя ў сувязі з распаўсюджваннем рамантызму. 
Творчасць Яна Баршчэўскага – наглядны прыклад пераса-
тварэння міфалагічных элементаў у літаратурным творы.

Галоўнай мэтай нашага даследавання з’яўляецца асэн-
саванне спецыфікі і ўсведамленне тыпавой адметнасці мі-
фа лагізму Яна Баршчэўскага. Дзеля гэтага азнаёмімся з на-
ступ нымі тыпамі міфазасваення, вызначанага сучаснай на-
вукай. Так, У. М. Топараў называе знешні і арганічны міфа-
лагізм. Арганічны міфалагізм, па сведчанні Дз. Максімава, 
вылучаецца сваім мэтанакіраваным характарам. Пераход 
міфалагічных уяўленняў адбываецца ўсвядомлена.

С. Аверынцаў вылучае наступныя тыпы міфалагізму: 
1. Стварэнне мастаком сваёй арыгінальнай сістэмы мі-

фа лагем. (П’есы і раманы С. Бекета). 
2. Рэканструкцыя старажытных міфалагічных сюжэтаў 

і момант асучаснівання іх (П’есы Ж. Жыраду, Ж. Апулея, 
Ж. П. Сартра). 

3. Увядзенне ў рэалістычную тканіну апавядання, ўзба-
га чэнне канкрэтных гістарычных вобразаў універсальнымі 
сэнсамі і аналогіямі (Т. Ман). 

4. Перадача такіх фальклорных і этнічна-самабытных 
плас тоў нацыянальнага быцця і свядомасці, дзе яшчэ ма-
юць месца элементы міфалогіі і светабачання (Ж. Амаду, 
М. Ас турыяс). 

5. Лірыка-філасофская медытацыя, заснаваная на схіль-
насці да першапачатковых кантактаў чалавечага быцця (дом, 
хлеб, дарога).

Агляд асноўных тыпаў міфалагізму, прапанаваных 
С. Аве рынцавым, дае падставы меркаваць, што ў творах 

Яна Бар шчэўскага магчыма спалучэнне розных тыпаў. Але, 
вы значальным з’яўляецца азначэнне аўтарскага міфа ла гіз-
му як «перадачы глыбінных міфа-сінкрэтычных структур 
мыслення; парушэнне прычынна-выніковых сувязяў, сумяш-
чэнне розных часоў і прастораў, двайніковасць, ваў ка лак-
ства пер са на жаў, якія павінны акрэсліць звышлагічную ас-
нову быцця» [1, с. 112] 

Пры асэнсаванні аўтарскага міфалагізму важна зна-
чэнне набываюць працы А.Ф. Лосева, Е.М. Меляцінскага, 
С. Ю. Няклюдава. Е.М. Меляцінскі ў «Паэтыцы міфа» тлу-
мачыць, што спецыфічныя ўласцівасці міфалагічнага мыс-
лення вылучаюцца пры даследаванні міфалагем, міфа ла гіч-
ных катэгорый, прыкладамі якіх паўстаюць прастора і час. 
Але экстэнсіўным формам гэтага тыпу мыслення, – пад-
крэс лівае вучоны, – «адпавядаюць уяўленні пра паходжан-
не як спантаннае пераўтварэнне» [1, с. 65]. Кожная рэч у мі-
фа лагічнай свядомасці, па тлумачэнні А.Ф. Лосева, – «пе-
раў твараецца ў іншую і кожная рэч мела свае ўласцівасці 
і асаблівасці іншай рэчы» [3, с. 79]. У сваю чаргу Я.Э. Га ла-
саўкёр, акрэсліваючы логіку міфа, прыйшоў да высновы, 
што «дынамічнай структурай міфа з’яўляецца структура 
метамарфозы яго вобразаў»[2, с. 53]

Адпаведныя тлумачэнні, заўвагі даследчыкаў наво-
дзяць на думку, што найбольш плённым сродкам для рас-
крыцця адметнасці міфалагізму ў творах Яна Баршчэўскага 
можа стаць вывучэнне метамарфозы.
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ФЕЛЬЕТОНЫ ЗМІТРАКА БЯДУЛІ: КАНЦЭПЦЫЯ, ПРАБЛЕМАТЫКА І ЎПЛЫЎ 
НА РАЗВІЦЦЁ САТЫРЫЧНАЙ ПРОЗЫ 20-х

Юлія Мацук (Мінск, Беларусь)

Ужо з часоў «Нашай нівы» беларуская інтэлігенцыя па-
дзялялася на два лагеры, супярэчнасці паміж якімі асабліва 
выразна выявілі рэвалюцыйныя падзеі 1917 года. Адны 
выступалі за канчатковы разрыў з Расіяй і пабудову самас-
тойнага дзяржаўнага ўтварэння, іншыя, захопленыя ідэямі 
сусветнага камунізму, варожа ставіліся да незалежнасці, не 
бачачы перспектыў для ніжэйшых класаў, сялян і пра цоў-
ных, у самастойнай краіне. На варце інтарэсаў бальшавіцкай 
ўлады ў першыя паслярэвалюцыйныя гады стаялі га зе ты 
«Дзянніца» (з 1918 г.), пазней «Савецкая Беларусь» (з 1920 г.), 
незалежніцкія памкненні падтрымлівалі «Вольная Бела-
русь», «Звон», «Беларус», з якімі супрацоўнічаў сярод іншых 
і Змітрок Бядуля. У згаданых выданнях ён надрукваў шэраг 
палітычна афарбаваных фельетонаў, скіраванасць якіх бы-
ла відавочна антыбальшавіцкай. І, як на першы погляд ні 
парадаксальна, многія з іх перагукаюцца з сатырычнымі 
тво рамі беларускіх пісьменнікаў 2-ой паловы 20-х гадоў. Пры 
больш глыбокім аналізе відавочна, што гэтыя сатырыкі па-
просту сталі вяртацца да традыцый «нашаніўскай» школы, 
адпаведна адмаўляючыся ад паслякастрычніцкіх утопій, 
што і дазволіла іх творам перажыць свой час і па сённяшні 
дзень ўваходзіць у «залаты фонд» беларускай сатырычнай 
прозы. Пры гэтым шукаць непасрэдны ўплыў таго ці інша-
га фельетона З. Бядулі на той ці іншы твор Я. Коласа, К. Кра-
півы, А. Мрыя тут не выпадае: агульнай тут з’яўляецца най-
перш іх танальнасць. Зварот жа гэтых аўтараў да тых жа 

праб лем, якія закрануў З. Бядуля ў сваёй публіцыстыцы 
1917–1919 гг., і канцэптуальная скіраванасць іх твораў свед-
чаць пра тое, што апошні ўсё ж меў рацыю, калі цвяроза 
ста віўся да камуністычных ідэй і крытычна ацэньваў тыя 
метады, якімі яны праводзіліся ў жыццё.

Непасрэдна пераходзячы да фельетонаў З. Бядулі, на-
пачатку варта звярнуцца да тых з іх, дзе аўтарам ўзнімаецца 
праблема стаўлення прадстаўнікоў пэўных пластоў грамад-
ства да ўласна ідэі нацыянальнага адраджэння. Асаблівай 
кампазіцыйнай і стылёвай трапнасцю на акрэсленую тэма-
ты ку адрозніваецца фельетон «Пакрыўджаныя», дзе аўтар 
кпіць з дробнай расійскай, а таксама польскай інтэлігенцыі, 
якая разгортванне беларускага руху ўспрымае ледзь як не 
асабістую трагедыю. Ужо невялічкае пейзажнае замалёўка 
напачатку хавае ў сабе трагікамічныя ноткі: «Вечар. Ціха 
ў кватэры. Нават мыш не заскрабе. Бляск ад лямпы ўпаў на 
бледны змучаны твар пана Максімава, а далей адбіўся на 
дрэвах за вакном, што так таемна маўчаць, як быццам не-
шта захаваўшы. Нават кот і той ляжыць увесь час у запечку, 
а не йдзе вільнуць хвастом каля свайго пана». [5, с. 2] Мак-
сімаў занядужаў, а апрача гэтага яму сняцца страшныя сны: 
«І горш за ўсё, што аднастайныя. Падкрадзецца Беларускі 
Нацыянальны Камітэт, узваліцца ўсім сваім цяжарам на 
грудзі, душыць за горла…Ды каб ён хаця адзін! А то нава-
люцца яшчэ ўсе разам: беларускі тэатр, ноч на Купалле, род-
ная мова, скарбоначны збор, усе гурткі беларускія…» [5, 
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с. 2] Няшчасны пан выцірае пот з твару белай хустачкай 
і, як да апошняй інстанцыі, звяртаецца да Бога: «Божухна 
Літасцівы! На што Ты пусціў на свет гэтых беларусаў? Чым 
я пакрыўдзіў Тваю Боскую моц, што Ты не збярэш іх са све-
ту, не пашлеш на іх пошасці? Я – ж не магу жыць, мне не 
мілы красачкі, хочацца мне разам з маім Лыскам завыць, 
калі чую іх голас, бачу іх рух…» [5, с. 2] Нават павярнуўшыся 
на другі бок, не можа ён адкараскацца думак: «Родная мова, 
родная школа, нацыянальнае адраджэнне…На што, на 
якое, каму гэта патрэбна? Жыві паціху, не круці галавою, 
Расейцы даюць усё гатовае – дзякуй ім за дабрату іхнюю… 
А як народ збудзіцца, згадае, хто яго ворагі, загаворыць 
сваёю ўласнаю моваю? Бывай здарова тады, салодкае 
жыццё!» [5, с. 2] У падобных развагах Максімаў праводзіць 
не адну гадзіну. Але вось перад чытачом яшчэ адзін пейзаж: 
«Поўны стол красак, краскі на вокнах, на крэслах». [5, с. 2] 
Гэта ўжо пан Стэпкоўскі бегае па кватэры, з не лепшым на-
строем, чым у Максімава, бо «сягоння нават і красак не ўзя-
ла. І так спаткала непрыемна…У дадатак яшчэ гэтыя бела-
русы сэрца ад’ядаюць». [5, с. 2] Вырашае Стэпкоўскі пайсці 
ў госці да Максімава, бо той даўно клікаў. «Спаткаліся па-
ны-дабрадзеі, абняліся й заплакалі. Пацяклі слёзы й змяша-
ліся разам…» [5, с. 2] Урывак, дзе згадваецца Стэпкоўскі 
і яго думкі значна меншы за той, дзе фігуруе Максімаў, але 
стаўленне абодвух да беларускага руху абсалютна адноль-
кавае – варожа-негатыўнае. З.Бядуля не гаворыць яўна аб 
нацыянальнай прыналежнасці сваіх герояў, але, як і Я. Ку-
пала ў сваёй трагікамедыі «Тутэйшыя», дае сваім героям 
проз вішчы з тыповамі канчаткамі для рускіх – на -аў, і поль-
скіх – -скі. Пры гэтым, хоць, зноў жа, З. Бядуля не гаворыць 
пра тое выразна, і Максімаў, і Стэпкоўскі, верагодней за ўсё, 
зрусіфікаваныя і апалячаныя беларусы: на гэтую думку на-
водзіць выказванне Максімава пра тое, што, маўляў, ра сей-
цы даюць усё гатовае – напэўна, чалавек, які б прыехаў вы-
кон ваць каланізатарскія функцыі непасрэдна з самой Расіі, 
выказваўся б крыху інакш. У гэтым фельетоне З. Бядулі 
дзей сныя персанажы належаць да так званых «рудыментаў 
бы лой эпохі», але, як паказала практыка, многія з іх пазней 
аказаліся здольнымі прыстасавацца да новай улады: і Мак-
сімава, і Стэпкоўскага можна залічваць у папярэднікі да 
такіх літаратурных герояў сатырычных апавяданняў 20-х, 
як пракурор з аднайменнага твору Я.Коласа ці Лукавіцын-
Цыбульскі-Цыбулевіч з «Майго суседа» К. Крапівы.

У фельетоне «Байка» Зрэбнага-Бядулі, як і ў папярэднім 
творы, уласна нейкага камічнага факта ці выпадку таксама 
не адшукаць, а сюжэт завязаны на тым, як да папа ў сне 
з’яў ляецца чорт. Аднак замест прапановы класічных спакус 
(баба, грошы і г.д.) нячысцік звяртаецца да бацюшкі з на-
ступ нымі словамі: «Я кінуў благое… Цяпер жа абглядаю 
людское сумленне. Асабліва ў тых, хто найбольш мяне лаяў. 
Чуеш гоман тваіх братоў? Чуеш жаданне беларусаў людзьмі 
звацца?» [4, с. 2] Не маючы змогі слухаць далей, поп пера-
пыняе чорта: «Пачакай, спыніся! І так нарэзалі добра сэрца 
яны, а ты яшчэ – браты, беларусы… Смешкі прыйшоў стро-
іць, кпінствы? Я – беларус? Ты, мабыць, памыліўся дзвяры-
ма, да душы кажу!.. Браточак, даражэнькі! Май ласку, не 
валтузь маіх добрых, працавітых людзей. Я іх люблю, а ім 
жадаю дабра, я вяду іх бітым шляхам. Шырока разлягаецца 
ён да Маскоўшчыны, дзе ўсіх нас чакае шчаснае жыццё. Мы 
добра гэта нарыхтавалі, ён напалоў туды набліжыўся. Да-
вай лепш утворым згоду, зробімся сябрамі: я крыжам, а ты 
сваёю здольнасцю – хутка пасунем справу ўперад. Разам 
здолеем усё… Ты круціш галавою? Нават не слухаеш? Дык 
вот-жа… У імя Ойца…» [4, с. 2] Чхнуўшы, чорт знікае. Вар-
та зазначыць, што ў гэтым фельетоне ледзь не палову твора 
займае менавіта маналог бацюшкі: аўтар дазваляе персана-
жу самавыкрывацца, і гэтая тэндэнцыя асабліва праявіцца 
ў звароце пісьменнікаў-сатырыкаў другой паловы 20-х да 
сказавай формы. Як і ў «Пакрыўджаных», у «Байцы» саты-
рычнае джала аўтар накіроўвае на тых, цяпер ужо прад-
стаў нікоў царквы, хто адмоўна ставіцца да адраджэння бе-
ларускай нацыі. Адметна тое, што З.Бядуля не падкеплівае 
ў творы ні са знешняга выгляду папа (нават няма яго пар-
трэта), ні з нейкіх іншых недасканаласцяў свайго героя, але 
тое, наколькі агрэсіўна бацюшка ўспрымае «жаданне бела-
русаў людзьмі звацца» гаворыць само за сябе. Міжволі на-

прошваецца пытанне: ці не з’яўляецца двудушнікам гэты 
служка Божы, які настолькі недапушчальна ставіцца да 
права на існаванне іншага народа, што нават першым пра-
па ноўвае нячысціку паўдзельнічаць у перашкодзе белару-
скаму руху?

Асобна вылучаецца як з канцэптуальнага, так і з ма-
стац кага боку фельетон З. Бядулі «Перад Новым годам». Тут 
аўтар скарыстаўся рэдкім для беларускай сатырычнай пу-
бліцыстыкі і сатырычнай прозы фантастычным прыёмам: 
падзеі адбываюцца ў пекле. Каларыт жа і перадача атмасфе-
ры часу ў творы сапраўды на вышыні: «Канцылярыя ў пек-
лі. Ляскаюць шчоты. Скрыпяць пер’і. Чэрці рыюцца ў роз-
ных пузатых кнігах. Дапісваюць і адпісваюць. Адпісваюць 
і дапісваюць». [1, с. 2] Далей, паводле зместу, з зямлі ў пекла 
з навінамі вяртаецца Сваволя, «з доўгім сінім носам, з чыр-
вонымі вачыма, з доўгімі касцістымі рукамі, уся ў гідкіх 
ану чах… Самы заядлы Бэк і то словам «буржуйка» не ад ва-
жыўся б яе сароміць». [1, с. 2] Сваволя хваліцца тым, як 
«пачала пампаваць натоўпы людзей рознымі ідэямі. Людзі 
не могуць іх пераварыць і пачынаюць рыгаць імі направа 
і налева, як тыя свінні перакормленыя… Людзі напіваюцца 
і паміраюць пры бочках, топяцца ў гарэлцы, грабуюць, па-
люць усё і забіваюць брат брата». [1, с. 2] Урэшце рэзюмуе: 
«У нас пекла лепшае за тваё, таварыш Глаўкапекл». [1, с. 2] 
Такім чынам, лаканічна і разам з тым максімальна выразна 
абмалёўвае аўтар драматызм рэвалюцыйных падзей, не ха-
ваючы свайго саркастычнага стаўлення да ініцыятараў пе-
рамен – «таварышаў». Асабліва ўражвае канцоўка фельето-
на, якую Бядуля кампазіцыйна аформіў як абмен радыё гра-
мамі паміж Глаўкаверхам і Глаўкапеклам: 

«Ад Глаўкаверха да Глаўкапекла! 
На Украіне льецца кроў. Разганяюць прыкладамі і шты-

хамі беларускія сялянскія з’езды. Мае п’яныя Крывашэіны 
паказваюць добрым людзям Волю ў вастрогах. Троцкі мае 
выдаць дэкрэт аб новых гільётынах для людскіх галоў.

Люцыпар дыктуе свайму сакратару радыограму:
Ад Глаўкапекла – Глаўкаверху.
Дзякую за шчырую службу. Вы, Бэкі, – мае найлепшыя 

таварышы. Абманываеце народ не горш за быўшаго сама-
дзержца Мікалая ІІ». [1, с. 3].

«З Новым годам» напісаны напрыканцы 1917 года і на-
дру каваны ў «Вольнай Беларусі» ад 31 снежня гэтага ж году, 
адпаведная назва, такім чынам, абраная нездарма. З. Бяду-
лю, як бачна, надзвычай моцна хвалявала сітуацыя, што 
скла лася ў краіне, і найлепшым сведчаннем неабыякавасці 
пісь мен ніка стаў гэты фельетон, у якім сатырычная афар-
боўка спалучана з драматычнай абмалёўкай рэалій, а сты-
лёвая і кампазіцыйная адшліфаванасць даведзена да да ска-
на ласці. 

Згаданы фельетон напісаны паводле прынцыпу ад пра-
блемы да тыпізацыі, зноў жа, даволі рэдкім для гэтага жан-
ру, бо найчасцей пры стварэнні фельетонаў аўтары кары-
стаюцца прынцыпам ад факта да праблемы. Такія творы, як 
«Сялянская арыентацыя» і «Слова з песні» З. Бядулі нале-
жаць якраз да гэтага тыпу. Праблемай, якая закранаецца 
аўтарам, з’яўляецца методыка ўсталявання савецкай улады 
рэпрэсіўнымі сродкамі, а ў якасці фактаў абраныя выпадкі 
ў вёсцы N. Так, у першым творы настаўнік-камуніст склікае 
на сход сялян на гутарку-агітацыю з пытаннем пра іх ары-
ентацыю. Апошняе слова выклікае неразуменне ў грамады 
і настаўнік фармулюе пытанне больш проста: «Каму вы 
спрыяеце, таварышы: ці бальшавіком, ці немцам, ці поль-
скім легіонам?» [3, с. 3] Адзін з самых старых на сходзе ад-
казвае: «Пане таварышу! У нас зусім простая «рыянтацыя»: 
хто не адбірае ў нас хлеба і солі, хто не б’ець нас бізуном, за 
таго мы стаімо… Хай сабе ён расіец, немец, паляк, баль-
шавік, ангелец – усё роўна… Хто нашае веры не паганіць, 
хто нашых святых абразоў пад ногі не кідае, таго мы і па-
важаем… А стаім мы за сябе – хочам быць самі гаспадарамі 
сваёй зямлі – вось наша «рыянтацыя!» [3, с. 3] Грымнуўшае 
пасля адповедзі настаўнікава «Контррэвалюцыя!» на во-
дзіць на сялян жах і справа аб сялянскай «рыянтацыі» ўла-
годжваецца нанесенымі назаўтра агітатару «простымі сэр-
цамі» хлебам і салам. Такім чынам, прадстаўнік новай ула-
ды аказваецца не такім ужо і трывалым у перакананнях 
і цвёрдым у прынцыпах, з чаго, уласна кажучы, і падкеплівае 
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аўтар. Цікава, што ўжо на самым пачатку фельетона З. Бя-
дуля супрацьпастаўляе агітатара і сялян, ствараючы іх пар-
трэтныя замалёўкі. Так, «мігценне агню (лучыны) малявала 
твары барадатых сялян у фантастычныя абразы стара свец-
кіх лясных жыхароў» [3, с. 3], а «Твар у настаўніка-каму-
ністы гарэў ад вялікай энергііі, маладыя вочы ззялі. Голас 
яго звінеў». [3, с. 3] Тым больш камічна выглядае апошні 
пры такім партрэце і наступных, неадпаведных ідэйнаму 
камуністу паводзінах. Сялянская ж недалёкасць (гоманы 
«рыянтацыя, тацыя, чартацыя », зварот да камуніста «пане 
таварышу!») падаецца куды больш паказной, чым ёсць на-
самрэч, а вось падыход да «рыянтацыі», выказаны старым, 
слушны і жыццёва мудры. 

У фельетоне «Слова з песні» апавядаецца пра тое, як 
у школе вёскі N паміж расійскімі марсельезамі спявалі бе-
ларускую «Ад веку мы спалі», але раптам песня пачала рэ-
заць вуха некаторым асобам: маўляў, чаму беларуская 
і скуль яна ўзялася? Настаўнік падаў асобам друкаваны 
тэкст песні, мнагазначна пагмыкаўшы над якім тыя нічога 
контрэвалюцыйнага ў ёй не зайшлі, але зацікавіліся зменай 
радка «трэба зладзеяў пабіць» на «трэба навуку здабыць». 
На тлумачэнні вучыцеля, што першы варыянт не эстэтыч-
ны для маленькіх дзетак было адказана: «Не эстэтычна, 
а палітычна, а палітыку павінны цяпер ведаць і дзеці». [2, 
с. 3] Пасля ж высвятлення таго факту, што настаўнік да 
ўсяго і не камуніст, асобы ўльтыматыўна заявілі, маўляў 
«Вы не гадзіцеся ў вучыцелі, калі так. Цяпер усе павінны 
ведаць палітыку. Мейсца вы тут мець не можаце ». [2, с. 3] 
Давялося настаўніку зрабіцца камуністам, але з таго часу ён 
асабліва моцна напіраў на словы «трэба зладзеяў пабіць», 
пры гэтым сціскаючы кулакі і жадаючы моцна пабіць вядо-
мых асоб. Як і ў фельетоне «Сялянская арыентацыя», пад 
сатырычнае выкрыццё трапляюць прадстаўнікі новай ула-
ды, якія негатыўна, праўда, пакуль прыхавана, ставяцца да 
беларускай мовы, і ў першую чаргу зацікаўленыя не ў высо-
каадукаваным новым пакаленні, але палітычна выхаваным. 
Дарэчы заўважыць, што ні ў першым, ні ў другім фельетоне 
З.Бядуля не бярэ для матэрыяла ўласна нейкі сапраўды вон-

кава камічны, смешны выпадак. Як падкрэсліваюць многія 
даследчыкі, канфлікт у фельетоне не абавязкова павінен 
быць заснаваны на нейкай смешнай недарэчнасці, галоў-
нае – звярнуць увагу грамадства на ўнутраную неадпавед-
насць некага ці нечага заяўленаму ідэалу. І відавочна, што 
ў абодвух творах прадстаўнікі новай улады выглядаюць па-
радыйна стасоўна ідэй і лозунгаў, якія ёю абвяшчаюцца.

Істотна тое, што большасць з тых праблем, якія за кра-
наў З. Бядуля, так і засталіся нявырашанымі за дзесяцігоддзе, 
што, у сваю чаргу, зноў прымусіла звярнуцца да іх. Зварот 
гэ ты адбыўся ў другой палове 20-х, калі ў літаратуры пачала 
адбывацца кардынальная змена вектару сатырычнага кі-
рунку ад антысялянскага да антыбюракратычнага, а г.зн. 
з канца 30-х гадоў практычна антыдзяржаўнага. Канешне, 
не былі абсалютна ідэнтычнымі героям фельетонаў З.Бя ду-
лі 1917–1919 гг. персанажы сатырычных твораў К. Крапівы, 
А. Мрыя, таго ж Я. Коласа. Зразумела і тое, што мастацкай 
літаратуры ўласцівы значна большы аналітызм, чым нават 
вельмі ўдалай публіцыстыцы, таму параўноўваць непасрэд-
на сатырычныя творы гэтых аўтараў і фельетоны З. Бядулі 
падаецца не зусім карэктным, тым больш, што ўласна саты-
рычная плынь не з’яўлялася магістральнай ў яго творчасці 
«нашаніўскага» перыяду, не стала такой і пазней. Тым не 
менш, правільнасць абранай канцэпцыі ў спалучэнні з пісь-
мен ніцкім вопытам і талентам дазваляюць не толькі аднесці 
фельетоны З. Бядулі паслярэвалюцыйнага перыяду да леп-
шых у беларускай публіцыстыцы і літаратуры, але і дазва-
ляюць казаць пра іх уплыў, хаця б і ўскосны, на развіццё 
беларускай сатыры 20-х гадоў.
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НЕ ПРОСТО ТАК ОНА ЗВАЛАСЬ ТАТЬЯНОЙ: 
АРХЕТИПИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЭТИМОЛОГИИ И ИМЕНОВАНИЯ

Игорь Морозов (Минск, Беларусь)

Современники Пушкина не смогли добиться у него 
объяснения, почему сокровенная его поэтическая героиня 
приняла столь простонародное имя – Татьяна. Поэт то ли 
не хотел истолковать свою находку, то ли… сам не знал, что 
за наитие подвигло его. Но понимал, что здесь он чуть ли не 
скандальный новатор, «впервые именем таким страницы 
нежного романа своевольно» освятив.

Ныне природа этого события и вовсе, кажется, канула 
в омут неподвластной тайны. Хотя разгадка ее свербит в са-
мом слове-образе «Тайна», из которого явствует «Таня». 
А точнее, древнейшая семантика этимология индоевропей-
ского корня «тан», что означает «распространять», или 
устанавливать свое влияние на определенную территорию, 
творя на ней особое-одухотворенное Место и служа его 
центром притяжения. Искони это магия, завораживала 
своей мирозданческой сущностью, порождала мифологему 
первоначальной жизненной энергии, представляющей ве-
ликое «всепорождающие единство» – Тайи, которое в вос-
точной традиции, сочетаясь с женским Ин, и погружает 
в неизбывную ТАЙНу. 

…«Итак, она звалась Татьяной». То есть «учредитель-
ницей, устроительницей», предстательницей всякого Нача-
ла. Вдохновительницей и покровительницей всякого иска-
тельства-творчества, в том числе и в собственных духовно-
чувственных просторах. И не зря с тотемических времен 
различные народы воспели своих мифологизированных 
Татьян.

В Корее – Таниаму, духовную охранительницу местно-
стей, к которой обращались с мольбой о счастье и благосо-
стоянии. 

Японцы исстари поклоняются Та-но ками («божество 
поля») охранительнице посевов и урожаев. Она же боже-
ство воды – источников, колодцев. Считается, что она схо-
дит на крестьянское поле с гор в феврале, а в ноябре воз-
вращается домой в горы. 

Полинезийская мифология прославляет Тангароа, хто-
ническое, земное божество, которое владеет «темными» 
знаниями и «наукой» колдовства.

Для вьетнамцев нет святее Тхэн, духов дома, очага, 
благодатного урожая.

Тянь, как веровали древние китайцы, верховное кос-
могоническое существо, божественная сила, распредели-
тельница человеческих судеб, ниспосылающая на землю 
награды и кары.

Сродни ему корейское божество Тантун, родоначаль-
ник народа, основатель государства, тотемическая святыня 
пращуров.

Так и Татьяна – искони Хозяйка ойкумены, обжитых 
краев и девственной природы. Она лишь, молча, наблюдает 
за ходом предустановленных ее магическим влиянием со-
бытий, ее изродными способностями и правом властво-
вать, поскольку таинственно и исключительно ей «все 
предметы, провозглашали что-нибудь». При этом, «охоты 
властвовать приметы» выказывает уже в детстве как на-
следственное предназначение, как «уроки маменьки сво-
ей». Так в ней обнаруживается незамутненное «сияньем 
света» естество, перешедшее сквозь времена по материн-
ской линии. То в ней выказывается поэтическая непосред-
ственность естества без всяких «предрассуждений», коих 
«не было и нет у девочки в тринадцать лет!»
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…Выйдя из «нимфеточного» возраста, Татьяна только 
обретает покойный и гордый и кротко-властный характер, 
будто сообщая миру, что он есть, что в нем существует не-
кая исходная данность, некий центр, вокруг которого ис-
полняется магический круговой ТАНец бытия, ритуально 
уверяя, что все возвращается на круги своя. И вовлекаясь 
в это экзистенциальный хоровод человек воспринимает 
себя и свой мир, как ДАНность, где обретают смысл и целе-
сообразность все его Деяния, мирозДАНие в целом. Где 
«темное», мистическое «Т» обращается в твердое, укоре-
ненное в событии Д. Как в Dance (англ. и нем. – танец). 

Многие мифические и легендарные персонажи опять-
таки несут в своих именах это танцующее и мудрое ДАН. 

Даэна олицетворяет в иранской мифологии внутрен-
ний духовный мир человека. Или общины, в целом. Ее вли-
яние присуще благому и греховному сознанию в равной 
мере. Каждый человек после смерти встречал свою Даэну 
в женском облике: праведник – прекрасную юную деву, 
греш ник – уродливую старуху.

Древние кельты вожделенно боготворили Дану – мать 
и прародительницу всех богов. 

Языческий Рим восславлял Диану. Под этим именем 
в самых разных провинциях почитались туземные боги-
ни – «хозяйки леса», Богини-Матери, источника раститель-
ного и животного плодородия. 

Данай Фужэнь (госпожа великая бабушка) в китайской 
мифологии богиня, помогающая родам. 

Наконец, античная Даная, которая родила фактически 
от «духа святого», Зевса, что проник к ней золотым дождем 
и за это заколочена была с сыном в ящик и брошена в море. 
То есть «и царицу и приплод» бросают в бочке «в бездну 
вод». Но они непременно не только спасаются, но, осуще-
ствив мистический переход из Света во Тьму и вновь к Све-
ту, торжествуют в своем волшебном круговом превраще-
нии-возвращении. 

Этот мотив-мифологема доминирует и у Пушкина – 
в иррациональном, поэтически идеальном, существующем 
в неком неописуемом зазоре между Светом и Тьмой, очевид-
ностью и тайной. Как ТаНАТос, древнегреческое олицетво-
рение смерти, естественное продолжение жизни, благодаря 
чему она становится не менее таинственной, чем смерть.

ТаНаТ – ТАН, словно рассматривающая себя в магиче-
ском Зеркале, в анаграмме, которая в архаической культуре 
имела не меньший смысл-значение. Здесь же она раскрыва-
ется в НАТ, присутствующее одновременно и «до» и «по-
сле», в начале и в конце, то есть умеющее ждать, подобно 
ТАТьяне и той, «с которой образован Татьяны милый Иде-
ал» – НАТальей. 

И обе они были вожделенными и одновременно табуи-
рованными Хозяйками, приносящими покой возвращения 
после долгих скитаний по просторам-временам, образам-
наитиям. Укротительницы беспокойства – «охоты к пере-
мене мест» и «странствия без цели». Дабы завершить воз-
вратную одиссею с желанием покоя и идеалом – Хозяйкой.

И обе они вовлекают поэта, и в магический Танец 
в кругу Тьмы и Света. Танец (dance) – дуэль в хороводе 
пророческого Дан: дуэлянт Дантес спереди, секундант Дан-
зас сбоку. Путь только назад – в первородную, материн-
скую, не суетливую и мудрую Тьму. Именно ею преисполне-
на Татьяна – «блеск и шум, и чад» дворцовых залов она не 
может променять на полумрак деревенского дома-сада.

Ритуальная форма обращение к Хозяйке, прославления-
сопричастности к Её прасущности также неспроста некогда 
названа ТАНцем. Потому как он – попытка приобщения 
к гармоническим ритмам вселенной или акту космогонии, 
Творения, где некое, вернее, Женское начало являет собой 
недвижимый центр, с вращающимся вокруг него миром. 

Не просто так Шива, владыка Танца, имел за это еще 
одно имя – НАТарайя. Все то же ТАН, или НАТ дает о себе 
знать. Как выказывают они себя в именах Татьяна и Ната-
лья, которые как бы заводят ритуальный хоровод-круго-
верть, приковывая, вдохновляя поэтическое воображение. 

Говаривали, что отец поэта вожделенно созерцал по 
ночам хороводы деревенский девушек. Наверняка эта гип-

нотическая магия передалась и впечатлительному поэту, 
который был во влечен в магический танец с судьбой. Ис-
пытывает ее, играет с ней, спешит проверить давнишнее 
пророчество насчет его 37 года. Азартно играет с ней в кол-
довские карты – 3, 7…, словно в «русскую рулетку». Отсюда 
роковой рассвет после долгой, так любимой Татьяной зим-
ней ночи, сразу после Татьяниного дня на Черной речке-
омуте. На девственном снегу, как целился фактически 
в себя и Онегин, давал старт своему хороводу-путеше-
ствию – из холодного Света балов «высшего света» к поэти-
ческой Темноте у домашнего камина-очага на Кавказе, где 
сохранился дух архаической культуры Матери, где «ласко-
вая дева» «услаждала час ночной». Дабы, проникнувшись 
этим причастием, безоглядно устремится к носительнице 
этого чувства-неги. И найти его, нет не под канделябрами-
люстрами, но в полумраке уголка-кабинета… 

«От света вновь отрекся он». И обрел приобщение 
к магической Тайне. Конец романа-искательства, но не кон-
чен магический танец-бал. Ибо, как бы не развивались 
дальше его события Онегину уже не быть без Татьяны, но-
сительницы сокровенной и неизменно влекущей невытаен-
ности Тьмы вселенского Дома и его Хозяйка.

Поэтому не просто так она звалась и Лариной. Но 
сродни ларам, античным божествам – покровителям и си-
нонимы семьи и дома-очага, изображения коих заслуженно 
находились у очага или в специальной небольшой сакраль-
ной затемненной комнате. 

Об этом не мог не знать Татьянин пиит, трепетно лю-
бивший античную мифологию как некую заповедь. Она 
и подвигла его на «своеволие» якобы впервые прославить 
и имя, и фамилию, и всю таинственно-колдовскую и одно-
временно предельно естественную сущность мировой Хо-
зяйки. 

…Если уж рукописи не горят, то тем более неистреби-
мы архетипические образы, которые вполне можно назвать 
и «тайными преданьями сердечной, темной старины». На-
дежно и плодотворно укоренились они в нашем бессозна-
тельном творческим семенем, непрестанно дающим все 
новые всходы-интерпретации. У гениев это получается лег-
ко, непринужденно и даже безотчетно, оставляя нам эту 
Тайну, покрытую мощным культурным слоем. Так что «Ев-
гений Онегин» не только и даже не столько роман в стихах, 
но и своеобразная культурологическая хрестоматия, посо-
бие по изучению нашего архетипического достояния, об ра-
зов-тем, пронзающих времена и находящих самобытную 
интерпретацию проникновенным усердием творцов. Отсю-
да, кстати, и сам Евгений Онегин звался так отнюдь не слу-
чайно… 

Более того, над этим феноменами не властно ни время, 
ни эпоха, ни идеологическая цензура. Им попросту невдо-
мек, что не случайно звалась странная, непонятная героиня 
культового большевистского романа Тоней Тумановой. Что 
это в ее исконной природе «никогда не подлаживаться под 
общий тон», оставаться безразличной, выше-глубже того, 
«как закаляется сталь», но находить благотворное уедине-
ние в таинственной Тьме: «Озеро внизу – темное, громад-
ное… Тень от обступивших скал делает края озера еще бо-
лее темными. Это любимый уголок Тони». И в таком же 
темном уголке больничного сада изувеченный Павел Кор-
чагин после идеологической дуэли опять-таки с самим со-
бой и скитания по душевным мукам, заглушаемым стра-
стью к «перемене мест», лишь может с еще теплящейся не-
гой вспоминать об утраченной Хозяйке. В этом смысле 
и его бал еще не кончен. 

И, конечно же, совсем не просто так назвалась Марга-
ритой, истая Хозяйка мирового бала и вдохновительница 
Мастера, имени также личного, навеянного все той же ар-
хетипической «сердечной, темной стариной»… 

…Все это и позволяет объяснить Пушкину нашу об-
щую похожесть «на прародительницу Еву» и подчинение 
вечному зову мудрого и авантюрного змия: «К себе, к таин-
ственному древу» – Древу Жизни-Познания, корни кото-
рого в глубокой, но не растрачиваемо плодородной Тьме – 
Тайи-Тане. 
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УНУТРАНЫ СВЕТ ГЕРОЯ-ІНТЭЛІГЕНТА Ў АПАВЯДАННІ М. ГАРЭЦКАГА «У ЛАЗНІ»

Ганна Мятліцкая (Мінск, Беларусь)

Апавяданне «У лазні» – літаратурны дэбют М. Га рэц-
кага, было напісана 31 снежня 1912 г. і надрукавана ў газеце 
«Наша ніва» 25 студзеня 1913 г. пад псеўданімам Максім Бе-
ларус, крыху пазней яно было змешчана ў зборніку «Рунь», 
выдадзеным у 1914 г. Беларускім выдавецкім таварыствам 
у Вільні пад сапраўдным прозвішчам пісьменніка.

Галоўны герой твора – вучань апошняга класа камор-
ніцкага вучылішча, казённы стыпендыят Клім Шамоўскі, 
які на Каляды прыехаў да бацькоў у родную вёску Мар-
далысава. Вобраз Кліма аўтабіяграфічны: інтэлігент у пер-
шым пакаленні, ён атрымлівае адукацыю – вучыцца на ка-
морніка, гэта чалавек, які выйшаў з народа, але душой не 
адарваўся і не адарвецца ад яго, любіць і паважае сваіх 
бацькоў і аднавяскоўцаў. Герой народжаны бурлівым часам 
пачатку ХХ ст., калі пачынаюць адбывацца змены ў вяс-
ковым жыцці, звязаныя з тым, што сялянскія дзеці не толь-
кі маюць магчымасць жыць і вучыцца ў горадзе, але і, 
вярнуўшыся ў вёску, імкнуцца ўключыцца ў справу Бела-
рускага адраджэння, дапамагаць вяскоўцам знайсці свае 
«долю і волю». Распрацоўка гарадской тэмы беларускай лі-
таратурай, як і прыход у яе «новага героя» і героя-рабочага 
пачнуцца пазней, у 1920-я гг., а на пачатку ХХ ст. галоўнымі 
тэмамі літаратуры заставаліся мастацкае асэнсаванне вяс-
ковага жыцця і абуджэнне сялян да дзеянняў, якія б маглі 
змяніць іх жыццё ў лепшы бок.

Першае апавяданне М. Гарэцкага вызначаецца глыбо-
кім псіхалагізмам: аўтар дэманструе вялікае майстэрства 
перадаваць настрой, пачуцці, эмоцыі, роздумы галоўнага 
героя, выяўляе сябе назіральным і ўдумлівым пісьменні-
кам, знаўцам чалавечай душы.

Галоўны герой апавядання выказвае сумненне, ці варта 
наогул ісці ў лазню, але маці пераконвае яго: «Чаму-ж табе 
не схадзіць у лазьню? Праўда гразнавата яна, вады цёплае 
саўсім німа, а халодная ў панаўцы на канаве надта мутна, 
але ўсё ж-такі, тое-гэта папарышся, костачкі пагрэіш 
свае, мо й на душы палягчэіць крыху табе. Ідзі, ідзі, сынок» 
[3, с. 21]. З гэтага пачынаецца аўтарскі расповед пра лазню.

Усе набытыя падчас вучобы рэчы Клім пакінуў дома, 
«каб не згубіць дабро ў лазьні»: «ключыкі, ножык, парт ма-
нэцік з грашамі і старым пер’ім «рондо», …кішэнны гадзін-
нік», паклаў на паліцу і кнігі, якія да гэтага чытаў («Нізшую 
геодезію» Біка і «Песьні жальбы» Я. Коласа), і выправіўся 
мыцца.

Аўтар выкарыстоўвае мноства мастацкіх дэталей для 
апісання бруднай лазні, паказанай праз успрыманне Кліма, 
якому ўсё гэта кінулася ў вочы. Вобраз лазні скандэнсавана 
перадае ўвесь бруд сялянскага жыцця, яго хаос. Паводле 
народных уяўленняў, лазня «як нежылое памяшканне… на-
лежала да месцаў патэнцыяльнай прысутнасці чужога і ва-
рожага», лазня – «месца далучэння чалавека да іншага све-
ту… перш за ўсё – …локус для рытуалаў пераходнага харак-
тару, ініцыяльных абрадаў» [1, с. 278]. Як «варожая» пабу-
дова, лазня звычайна размяшчалася асобна ад другіх, жы-
лых будынкаў.

Унутраны выгляд лазні ўзмацняе незадаволенасць у ду-
шы Кліма Шамоўскага. Усе праявы цемры і гразі ён заў ва-
жае, аналізуе, асуджае, але не паказвае нікому сваё адмоўнае 
ўспрыняцце. У лазні цёмна – «сьветла ў прымыльніку па-
ліць, знаць, не знайшлі патрэбным і варушыліся, хто як мог, 
упоцемку» [3, с. 22]. Знаходзім апісанне прымыльніку: 
«Пры мыльнік быў плятнёву і скрозь пляцень дуў вецер. Пад 
нагамі мяльлё. Каля сценак ляжалі раскірачыўшы ногі, сама-
дзельныя мяліцы. Кліму было гразна, нячыста, непрытульна» 
[3, с. 23]. Даследчык І.П. Чыгрын прыводзіць такое тлума-
чэн не: «Чаму мяліцы тут? Відаць, жанчыны ў іншы час 
выкарыстоўваюць лазню для ўласных патрэб – сушаць 
і мнуць лён» [5, с. 42].

Калі Клім зайшоў у лазню,– там горка ад дыму, нагам 
ёдка стаяць на зямлі, ударыўся галавой аб шост, а наверсе 
горача, як у пекле, і ад цемры і дыму нічога не можна разгле-
дзець. Лазня поўная людзей… Дабавілі жару і, як піша 

аўтар: «аж прыкра зрабілася Кліму ад гідкіх слоў, што насілі-
ся ў цёмным, гарачым, свойабразным пеклі – гэтай лазьні» 
[3, с. 24]. У лазні «вялікі клум, гоман, лаянка», «шалёны жар» 
[3, с. 25]. Клім, узлезшы на паліцу, абпёк нагу, «плакаў ад 
дыму і, махаючы венікам, праклінаў, скрыўджэны, і лазьню 
і тых глуздоў, хто пабудаваў яе такую» [3, с. 24].

Аўтар уключае ў тэкст унутраныя маналогі Кліма, 
ягоныя разважанні пра сялян і лазню: «Ліха іх ведаіць, як 
яны тут мыюцца…» [3, с. 22]; «Але што-ж гэта я? Ці я не 
радзіўся сам у Мардалысаве, ці сам не купаўся у гэтай гразі, 
не бачыў усякаго бруду?» [3, с. 22].

Ён ужо па-іншаму глядзіць на навакольны свет, не так, 
як у дзяцінстве. А сяляне засталіся ранейшымі, прывыклі 
да такой лазні, не заўважаюць яе бруду. «Не, гэта-ж я ні злу-
юся, чаго-ж гэта я?..» [3, с. 23] – Клім і сам яшчэ добра не 
ўсведамляе, чаму раптам такія думкі з’явіліся ў галаве.

Разыходжанне паміж Клімам і вяскоўцамі найбольш 
яскрава выяўлена ў эпізодзе аб «запанеласці» Кліма. У адказ 
на словы героя-інтэлігента, што не трэба духу, ён чуе: «За-
па неў наш каморнік, пышэн надта Клім Раманавіч, духу ба-
іцца… А мне, мужыку, любата, – крычэў Мікіта» [3, с. 25]. 
Слова «запанеў» вельмі зачапіла Кліма, аказалася сугучным 
яго настрою, яго глыбінным роздумам, таму потым ён 
у сва ім унутраным маналогу яго не раз згадае. Для сялян 
слова «запанеў» адмоўнае, бо адмоўнае ўспрыняцце паноў – 
ворагаў, прыгнятальнікаў народа – закладзена ў іх свядо-
масці і падсвядомасці. Вяскоўцы асабліва не задумваюцца 
над тым, чаму Клім паехаў вучыцца, не разумеюць змены 
ў яго светапоглядзе, а толькі заўважаюць знешнія праявы 
«пан скасці», а, магчыма, проста кпяць з таго, што ён баіцца 
духу.

Адразу пасля слоў Мікіты пра тое, што Клім запанеў, 
пісьменнік раскрывае праз унутраны маналог галоўнага ге-
роя твора мэты Кліма, яго ідэалы, памкненні, мары, жадан-
ні, звязаныя з клопатам аб народзе, марай прынесці асвету. 
«Я вёз дамоў кніжкі, каб чытаць ім, а яны кожны вечар, кож-
на сьвята гуляюць у карты ў Мікітавай хаці, а на кніжкі не 
зьвярнулі ніякай увагі… Шчэ казалі, – разумцы! – што «не-
калі ім займацца панскім дзелам…» [3, с. 25]. Толькі Хлімон 
прасіў пачытаць «што-небудзь «бажэственнае» ды бабы га-
ва рылі, каб ён, Клім, прачытаў ім «сьлёзна-жаласна» [3, с. 25].

«Скуль жа ведаць гэтаму старому вяскоўцу, «пры гон-
ніку» Мікіці, што ён, Клім, вучыўся не дзеля таго, каб 
«загрэбаць» грошы, што ён іншы, што ён жа не чураецца 
вёскі, любіць яе і шануіць, як родны сын, што ён хочыць кі-
равацца ўсімі сіламі, каб бачыць яе цьвярозай, сьветлай, 
здаволенай жыцьцём ды сумленнай… а хай бы яны пабачылі 
боль сэрца і смутак душы у мяне, прымача у «панстві» 
і пасынка вёскі» [3, с. 25–26], – разважае Клім, асэнсоўваючы 
сваю адчужанасць (аддаленасць) ад аднавяскоўцаў.

Гэта вельмі няпроста – змяніць светапогляд сялян: 
«…стрэ ляць у вочы «запанеў», ведаючы вагу свае векавечнае 
працы мужыцкае… і яны лепей паехалі-б с сахою на родные 
палеткі, чымся адарваўшыся ад дзядоўскіх сяліб вісець 
у новым і невыразным паветры…» [3, с. 26]. Таму і адносяц-
ца сяляне да Кліма без жадання яго зразумець, з асуджэннем: 
«…што ні ступнеш, – чуіш дурацкае: «Запанеў, запышэў, 
гардзіцца» [3, с. 25]. Клім бачыць неадукаванасць сялян: 
«А грэх мне казаць «дурацкае», дзе толькі цемната», – гваз-
дом сядзела у галаве яго непазбытная думка» [3, с. 25]. Маг-
чыма, невыпадкова напрыканцы твора, перад тым, як га-
лоў ны герой выйдзе з лазні на вуліцу, аўтар прыводзіць 
аповед старога селяніна Банадыся пра тое, як чалавек быў 
ператвораны ў ваўкалака. Сяляне з вялікай цікавасцю слу-
хаюць гэты аповед, ловяць кожнае слова. Прыведзены эпі-
зод яскрава выяўляе забабоннасць і цемнату вяскоўцаў.

Адзінота інтэлігента, непаразуменне і адчужанасць па-
між народам і інтэлігентам (асветнікам, творчым чалаве-
кам) адлюстроўваюцца і ў іншых творах тагачаснай бела-
рускай літаратуры. У прыватнасці, гэтыя матывы выяў ля-
юцца ў вершы Янкі Купалы «Адзін», напісаным у 1906 г. 
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і ўпер шыню надрукаваным у зборніку «Жалейка» (1908). 
Лірычны герой верша адчувае сваю адзіноту, смуткуе з-за 
адсутнасці размоў з вяскоўцамі. Найбольш паказальным 
у плане адлюстравання асаблівасцей светапогляду сялян 
з’яўляецца верш Янкі Купалы «Прарок» (упершыню надру-
каваны 21 снежня 1912 г. у газеце «Наша ніва», г. зн. за дзе-
сяць дзён да напісання М. Гарэцкім апавядання «У лазні»). 
У купалаўскім вершы рэакцыя сялян на заклікальныя 
словы прарока паказвае іх душэўную слабасць, мер кан-
тыль ныя інтарэсы: замест таго, каб унікнуць у сутнасць 
ідэі, яны спадзяюцца на грошы; адчуванне неабходнасці 
пастаяць за ідэю падмяняецца разлікам, што за актыўнасць 
нехта заплаціць. І не так проста абудзіць самасвядомасць 
сялян, аб’яднаць іх у «грамаду», здольную адстойваць свае 
інтарэсы і правы. 

Героі-сяляне з апавядання «У лазні» не бачылі іншага 
жыцця і не ўяўляюць, якім павінна быць лепшае жыццё, 
таму мыцца ў бруднай лазні для іх натуральная з’ява.

Тым не менш мыццё ў лазні праясніла многае ў галаве 
Кліма: «Думкі плылі, чэплялісь адна за другую, роем мітусі-
ліся у галаве. Беларусь, Беларусь, чым ты была і чаго ты во 
даждала?» Звінела ў адным баку. І што с табою будзе? 
Плыло ў другім» [3, с. 27–28].

Думкі пра Беларусь пераходзяць у вершаваныя радкі, 
якія з’яўляюцца рэмінісцэнцыяй першых радкоў з паэмы 
Я. Коласа «Новая зямля». Радкі пра «мой родны край» гу-
чаць ад імя галоўнага героя, які «навек расстаўся», «ня ў зго-
дзі», не можа забыць, не можа «ўцяміць» свой родны край, 
тую вёску, у якой ён рос і якую з маленства палюбіў.

Напісаны ў Мінскім астрозе першы раздзел паэмы «Но-
вая зямля» – «Леснікова пасада» – друкаваўся 19 ліпеня 1912 г. 
у газеце «Наша ніва» з падзагалоўкам «Адрывак з расказа 
«Новая зямля». Выкарыстанне цытаты з другога мас тацкага 
твора стварае «магчымасць дыялогу з іншымі тэкстамі, 
дыялогу, які ўзбагачае аўтарскае выказванне за кошт тэксту, 
які цытуецца» [2, с. 479]. «Істотнай з’яўляецца не даклад-
насць цытавання, а магчымасць пазнаць цытату. Важна, каб 
чытач пачуў чужы голас, і тады не толькі сама цы тата будзе 
ўспрымацца ў абагулена-сімвалічным зна чэн ні, але і ўвесь 
аўтарскі тэкст узбагаціцца за кошт тэкста-першакрыніцы» 
[2, с. 480]. Значным з’яўляецца і раз мяш чэнне цытаты, узя-
тай з паэмы Я. Коласа, у фінале апавядання. «Фінал – гэта 
свайго роду кода, таму фінальная цытата прымушае чытача, 
як правіла, рэтраспектыўна пера асэн саваць увесь тэкст» [2, 
с. 485], – адзначаюць даследчыкі паэтыкі.

На фоне прыгожага апісання навакольнай прыроды 
(снег, зорачкі на небе) і абуджаюцца ў героя патрыятычныя 
пачуцці, нягледзячы на разуменне ім усялякага бруду ў ся-
лянскім жыцці. Час дзеяння ў апавяданні таксама невы пад-
ковы. Гэта вечар 31 снежня, Новы год (таксама аўта бія гра-
фічны момант), калі «адмірае» стары год і з’яўляюцца над-
зеі на лепшае, новае, на нейкія змены ў жыцці. Вось так су-
стракае Клім Шамоўскі Новы год, у такім роздуме…

У 1925–1926 гг. М. Гарэцкі звярнуўся да пераапрацоўкі 
апавяданняў «У лазні» і «У чым яго крыўда?», паклаў гэтыя 
творы ў аснову аповесці «У чым яго крыўда?», галоўны ге-
рой якой выступае пад імем Лявон Задума. Як піша М.І. Му-
шынскі: «Выкарыстанне ранейшага тэксту мела творчы ха-
рактар, зыходзячы з новых задум пісьменніка» [4, с. 289]. 
У М. Гарэцкага атрымалася «трылогія пра лёс і духоўныя 
шуканні Лявона Задумы», якая складаецца з аповесцей 
«У чым яго крыўда?», «Меланхолія» і дакументальна-мас-
тацкіх запісак «На імперыялістычнай вайне».

Варта згадаць яшчэ адзін аспект. Як слушна адзначае 
М.І. Мушынскі: «Адметнасцю трактоўкі канфлікту ў ранніх 
апавяданнях М. Гарэцкага было тое, што знешнія яго фак-
тары, г. зн. неразуменне інтэлігента з боку вяскоўцаў, да паў-
няліся фактарамі ўнутранымі, тым, што інтэлігент адчуваў 
дваістасць свайго становішча: ён быў адначасова «пры ма-
ком» у панстве і «пасынкам» вёскі. Фактычна ўжо тут М. Га-
рэцкім была зроблена канцэптуальная заяўка на тэму «дзвюх 
душ», тэму, якая пазней яскрава высветліць прын цы повыя 
асаблівасці пісьменніцкага светаадчування» [4, с. 44].

Такім чынам, у апавяданні «У лазні» М. Гарэцкі паказаў 
чытачам «малюнак» сялянскага жыцця і гэтаксама, як і ў ін-
шых творах са зборніка «Рунь», раскрыў узаемаадносіны 
старога і новага ў вясковым жыцці, па-майстэрску адлю-
стра ваў псіхалогію сялян і псіхалогію галоўнага героя-ін тэ-
лігента. Клім Шамоўскі – гэта «не проста інтэлігент, а ад ра-
джэнец» [5, с. 40], – слушна падкрэсліў даследчык І.П. Чыг-
рын. Сяляне не імкнуцца да асветы, успрымаюць чытанне 
кніг як «панскае дзела». Складаным з’яўляецца становішча 
героя-інтэлігента ў вёсцы: для сялян ён чужы, «запанелы», 
хоць на самай справе ён усімі сіламі жадае ім дапамагаць. 
Апавяданне вызначаецца псіхалагічнай дакладнасцю, бага-
тае на мастацкія дэталі. Фінал твора ўспрымаецца як аўтар-
скае мастацкае абагульненне пра Беларусь, родную зямлю. 
«Якой яна будзе? Якім будзе жыццё народа?» – як вядома, 
падобныя пытанні хвалявалі ўсіх нашых класікаў. Раннія 
апавяданні М. Гарэцкага асабліва прываблівалі чытачоў, бо 
«…яго героі актыўна думалі аб вельмі надзённых для 
сапраўднага сцвярджэння нацыі праблемах» [5, с. 30].
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ФАЛЬКЛОРНЫ ДЫСКУРС У МАСТАЦКАЙ КАНЦЭПЦЫІ РАЗВІЦЦЯ БЕЛАРУСКАЙ АПОВЕСЦІ

Уладзімір Навумовіч (Мінск, Беларусь)

Фальклор – вусная народная творчасць – аснова, гумус, 
падмурак, тая глеба, на якой развівалася беларуская мас-
тацкая літаратура, якая, як вядома, пачыналася з вусных 
апавяданняў, жартаў, народных прытчаў, сцэнак, маналогаў, 
дыялогаў, расповядаў пра незвычайнае здарэнне ці «зме ша-
ны» душэўны стан асобы, пра ўнутраныя перажыванні, 
сумненні, трывогі, запытанні; «чаму, напрыклад, так здара-
ецца, робіцца», «хто ў гэтым вінаваты», і «што ў такіх вы-
падках рабіць» – адвечныя пастановачныя пытанні вялікай 
класічнай рускай і ўсёй славянскай мастацкай літаратуры. 

Можна сказаць, што фальклор як вербальнае сама вы-
яўленне душы і творчасці народных мас ляжыць у аснове 
развіцця беларускай аповесці як жанра мастацкай творчас-
ці. Ён – фальклор – найбольш паўплываў на станаўленне 
жанра, па-сутнасці, «дапамог» аповесці завяршэнню, «кан-
струяванню», самаідэнтыфікацыі, самавызначэнню як са-

мастойнай структурна-стылёвай адзінкі сярод іншых форм 
мастацтва. Нагадаем, што ў многіх заходніх літаратурах 
жанра аповесці, як такого, няма. У французскай літаратуры 
сустрэнем навелу (novelea) і раман. Усё, што большае па 
аб’ёму за звычайнае апавяданне, там носіць назву «раман». 

У нас аповесць – жанр самастойны, самадастатковы, 
самасцвярджальны. Творы, якія заваявалі папулярнасць 
чытача яшчэ з часоў «Аповесцяў Белкіна» А.С. Пушкіна, 
хоць навелістычны іх характар найбольш падыходзячае 
вызначэнне. Гэта хутчэй не жанравая самахарактарыстыка, 
але найперш назва цыкла невялічкіх празаічных твораў, 
заснаваных ізноў жа на аснове вусных апавяданняў, па-
чутых у ваколіцах сяла Міхайлаўскае і ад людзей ван дроў-
ных, пілігрымаў, якія шмат пабачылі і маглі распавядаць 
мноства экзатычных («Выстрал»), самых неверагодных 
(«Завіруха»), даволі парадаксальных(«Паненка-сялянка») 
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сітуацый, што і з’явілася асновай і «парадоксам» сюжэтаў 
пуш кінскіх шэдэўраў. 

Асаблівыя здабыткі ў беларускай мастацкай аповесці. 
Яна стала асноўным даследчыцкім жанрам беларускай мас-
тацкай літаратуры, авангардам, разведчыкам і галоўным 
наступальным корпусам, той магутнай сілай, дзякуючы, 
мажліва, якой беларуская проза займала і займае па-ра ней-
шаму тыя трывалыя пазіцыі ў спасціжэнні жыццёвай вера-
годнасці ў мастацтве слова, у адкрыцці «чалавечага ў чала-
веку «(Ф.М. Дастаеўскі), у «перабудове чалавека па новаму 
штату» (Ф.М. Дастаеўскі), у адбіцці «перспектыў чалавека» 
(І.Т. Фралоў), у гэтым хутказменлівым, хуткаімклівым, а ча-
сам і «перакуленым» (Р. Барадулін) свеце, сёння ўжо з вы-
раз най адцэнтрабежнай сілай ад самога чалавека.

Мы часта ўглядваемся ў зорнае неба, «шукаем» новыя 
гарызонты, адкрываем навыя планеты і знаходзім адметныя 
арбіты, але рэдка і менш за ўсё ўглядваемся ў таго, хто по-
бач, разам з намі, зазіраем у душу і сэрца самога чалавека. 
Гэтаму якраз дапамагае аповесць. Яе «рамантычная»плошча, 
невялікая прастора, «фрагмент» жыццёвай мазаікі, а не ўсё 
жыццё ва ўсіх яго праявах і разнавіднасцях, частка ад цэ-
лага, не «габелен веку», а асобныя яго сюжэты, ніткі, колер, 
палатно, стыль і характар няпростай «ручной» працы. 

Беларуская аповесць – адна з унікальных і рэдкіх з’яў 
у сусветнай літаратуры, змятоўная старонка ў развіцці і ста-
наўленні мастацтва слова.

Фальклорны дыскурс – вектар станаўлення і развіцця 
канцэпцыі беларускай мастацкай аповесці. Дыскурс – су-
вязь цэльнага тэкста, зместу ў цэлым, агульнай тканіны 
твора з некаторымі яго кампанентамі, складальнікамі, па-
дзеямі, з’явамі, тэндэнцыямі, якія маюць тыя ж самыя па-
ра метры, што і дало мажлівасць узнікнуць падобнаму тэк-
сту, з’яўляецца яго наступствам, вынікам, які і ёсць пераем-
нікам тых самых традыцый. 

Тэндэнцыя вышэй фактаў, кажуць на Захадзе. Таму 
тэн дэнцыя вектарнага фальклорнага развіцця беларускай 
аповесці абсалютна відавочная, хоць саміх канкрэтных 
фактаў «прамога» ці, як гаворыцца, «цытатнага» выка рыс-
тання фальклорных сюжэтаў, вобразаў, матываў не так ужо 
і шмат мы знойдзем у беларускай аповесці. Тут хіба шчас-
лівым выключэннем будуць аповесці з відавочным фан тас-
тычна-прыгодніцкім зместам А. Федарэнкі («Смута, альбо 
XII фантазій на адну тэму» – 1994 г.), Я. Сіпакова («Блукан-
не па іншасвеце» (1997), «Жыві, як хочацца»), В. Гігевіча 
(«Карабель» (1989), «Марсіянскае падарожжа» (1993)), 
У. Клімовіча («Сістэма Баслі» (1997), «Па-за шклом скафан-
дра» (1997)), А. Паўліхіна («Валадары надвор’я» (1997)).

Фантазійныя малюнкі ў такіх аповесцях злучаюцца 
з фальклорным ілюзорным светам, уяўным , але на на асно-
ве рэальных уяўленняў ствараецца лагічна несумяшчаль-
ная «цудоўная», «незвычайная» карціна свету». У дадзеным 
выпадку фальклорны пачатак у аповесцях праяўляецца 
ў маж лівасцях убачыць «усё ва ўсім», паказваючы, як у ста-
радаўніх казках, вандроўках, адкрыццях новага «свету без 
дыстанцый», які не ведае прасторава-часавых бар’ераў 
і кан крэтнай рэальнасці. Прааналізаваўшы падобную тэн-
дэн цыю сувязі фантазійнасці ў мастацкіх аповесцях з фальк-
лорным пачаткам, мы бачым, што як адна так і другая тэн-
дэнцыі маюць агульны крытэрый: яны больш схільныя да 
паказу незвычайнага, лагічна несумяшчальнага з рэча іс-
насцю ў творах. Аднак, як і тыя, так і іншыя творы, фальк-
лорныя і фантазійныя, маюць шмат агульнага.

Адна з асаблівасцей фантастыкі, яе адрозненне ад 
фальклорнай, міфалагічнай ці рэлігійнай канцэпцыі, што 
на месцы парушанага закона прыроды ў мастацкай форме 
«ства раецца» новы закон, якого фантаст абавязаны пры-
трым лівацца. Калі ж у творы груба парушаюцца законы ло-
гікі, твор губляе сваю прыцягальную сілу, гэта памылка аў-
тара, а не загана фантастыкі. Як відаць з аналізу мастацкіх 
тэкстаў, у фантазійных творах фальклорны дыскурс най-
больш заўважны.

Фальклорна-этнаграфічны кантэкст можа толькі ўзды-
маць мастацкі ўзровень твораў . Што і адбываецца ў шэрагу 
аповесцей. Заўважым яшчэ, што ў шматліх мастацкіх апо-
весцях фальклорныя сюжэты (прытчы, жарты, гісторыіі) 
выконваюць асноўную стылеўтвараючую функцыю, вы зна-

чаюць вектар даследавання жыцця. У аповесці А. Асіпенкі 
«Абжыты кут» – жанчына, якая «падступілася» спачатку да 
мыцця вакон, убачыла бруд на падаконніку, а затым за-
прык меціла смецце на падлозе – так «вымыла», «вы ш-
крабла», усю хату, ад вокан да парога. Фальклорная асно-
ва – прытча – відавочная, тут яна прысутнічае ў форме ды-
дак тыкі, павучання, заснаванага на вопыце народнага по-
быту і рыс нацыянальнага характару. Беларусы, як вядома, 
маюць схільнасць да белых колераў у адзенні, ва ўбранстве 
хаты. Адсюль і незвычайная прага да чысціні і хараства.

Фальклорны дыскурс – гэта іерархія каштоўнасцей – 
звязанасць, узаемазалежнасць ад фальклору ў працэсе 
станаўлення аповесці як жанра, па-сутнасці, адчуваецца 
ў беларускай мастацкай літаратуры на працягу ўсёй гі сто-
рыі яе развіцця. З фальклорных крыніц нараджалася апо-
весць і дзякуючы фальклорным асновам яна дасягнула 
сваёй мастацкай дасканаласці. Выспяленне, квітненне, на-
ліванне сокамі зямлі адбывалася на фальклорнай аснове. 
«Рунець, красаваць, налівацца» – вядомая тэза паэта Р. Ба-
радуліна, які так назваў свой паэтычны зборнік, складзены 
са студэнцкіх і ўніверсітэцкіх цалінных вершаў, на ро джа-
нных у казахстанскіх стэпах, дзе студэнт аддзялення жур-
налістыкі філалагічнага факультэта працаваў у студэнцкім 
будаўнічым атрадзе, што і дало два зборнікі «Маладзік над 
стэпам» (1959) і «Рунець, красаваць, налівацца» (1961). Бе-
ларуская мастацкая аповесць «зарунела»на беларускіх го-
нях прыгожага пісьменства яшчэ на пачатку ХХ ст. у твор-
часці В. Ластоўскага, «закрасавала» у 60-я гады ХХ стаго-
ддзя ў творчасці М. Cтральцова, Б. Сачанкі, В. Адамчыка, 
А. Асіпенкі, «налілася» невычэрпнай сілай духоўнасці бела-
рускага народа ў творчасці І. Мележа, Я. Брыля, І. Шамякі-
на. На рубяжы XX–XXI стагоддзя беларуская мастацкая по-
весць набыла філасафічнасць, сталае гучанне, глыбіню пад-
тэксту, шырокі этнакультурны, сацыяльна-гістарычны 
змест. І ўсё гэта дзякуючы трывалай сувязі з народнай гле-
бай , прынамсі, з фальклорам. Мяркуйце самі.

Першымі беларускімі аповесцямі ў беларускай літа ра-
туры названы творы Власта-Вацлава Ластоўскага «Прыгоды 
Панаса і Тараса» і «Лабірынты». На чым пабудавана апо-
весць пра прыгоды Панаса і Тараса? Амаль цалкам на фаль-
клорнай аснове, матэрыялам для якой паслужылі байкі, бы-
ліцы, небыліцы, гісторыі, смешныя і жартаўлівыя, часам 
тра гічныя і невясёлыя, здзеклівыя, пра вяскоўцаў, якія вы-
праў ляюцца ў свет «людзей паглядзець», але і пра саміх рас-
казаць. Пра іх мы даведваемся шмат у самым розным аб ліч-
чы, шматлікіх іпастасях.

Напрыклад, у жыцці берасцейцаў шмат дзівакаватага, 
непаўторна-казачнага, гулліва-фантазійнага. Даецца аба-
гуль нены вобраз цікавых і неардынарных асоб. Яны і бэль-
ку «расцягваюць», каб пакласці на ашлапы ды столь зла-
дзіць, і са страхі «скочваюцца», каб адразу ў порткі абедзвю-
мя нагамі «патрапіць». Шмат дзівоцтваў сустрэнем у апо-
весцях Ластоўскага. Усе гэта сведчыць аб блізкасці аповесці 
да вусна-паэтычнай творчасці беларускага народа. 

Абодва творы напісаны з творчым, фантазійным вы ка-
рыстаннем розных жанраў (быліцы, небыліцы, анекдоты, 
сцэнкі, маналогі, дыялогі) вуснай творчасці беларускага на-
рода. Тут і таямніцы («Лабірынты памяці»), і народныя не-
паў торныя характары, і жывы незласлівы гумар, добры 
жарт, яркія праўдзівыя-непраўдзівыя гісторыя.

Яркі прыклад таго, як вырасла і расквецілася беларус-
кая мастацкая аповесць ў канцы ХХ ст. могуць быць цу доў-
ныя аповесці І. Шамякіна, І. Мележа, Я. Брыля, М. Страль-
цова, Я. Сіпакова, М. Лупсякова, А. Карпюка, В. Быкава.

На падобным народным матэрыяле, як і ў В. Лас тоў-
скага, пабудаваны аповесці народнага пісьменніка Беларусі 
Янкі Брыля «Ніжныя Байдуны» і «Золак, убачаны здалёк», 
асабліва першая. У многім агульнымі рысамі і фальклорным 
матэрыялам яна нагадвае творы Вацлава Ластоўскага. Ад-
нак у аповесцях Я. Брыля іншае «свячэнне» фальклорнага 
матэрыялу, тут іншыя люмінісцэнцыі, «эмацыйны зарад», 
зусім адметны тэкст, падтэкст, абсалютна новы кантэкст. 
Дыс курс фальклорны і ў тых ранніх аповесцях В. Лас тоў-
скага (1912) і ў аповесці Я. Брыля «Ніжнія Байдуны», якая 
стваралася, калі зазірнуць у канец твора, на працягу 1958–
1959 гг., відавочны і пераканаўчы, уплывы эстэтычна апраў-
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даны, ён уздымае мастацкую вартасць твораў класіка бела-
рускай літаратуры .

Аб фальклорнай аснове аповесці «Ніжнія Байдуны» 
свед чаць нават самі назвы раздзелаў: «Гісторыя», «Чаму ж 
ён не сокал?», «На саламянай эстрадзе», «Ці быў, ці бачыў», 
«Песня», «Варона ела зрамузду», «Грэх ці не грэх?», «Жывое 
слова». Народны гумар у празаіка Я. Брыля прасякнуты 
глы бокай філасофіяй, імкненнем даследаваць душу селя ні-
на-працаўніка, жаданнем пранікнуць у «тайнае тайных» 
чалавечай псіхалогіі, заглыбіцца ў нацыянальны характар 
беларуса, «адкрыць» сакрэты паводзін персанажаў, іх не ар-
дынарнасць і адметнасць.

Аўтар прыкмячае ў мастацкай аповесці: «Або наш Ту-
рок, Мікіта. Каровы з пашы ідуць, а ён стаіць каля брамкі 
і пытаецца: 

– Дзеці, а чыя гэта цялуха, вунь тая, пярэстая? 
– Гэта, дзядзька, Асечкава! 
– От каб яна яму здохла!»
«І не таму, што Асечкава, – заўважае пісьменнік, – 

а што чужая ды гладкая» (1, с. 417). Імкненне да трапнага 
слова, незласлівасць, незайздроснасць праяўляюцца тут да-
волі выразна, хоць і не без падтэксту. 

А вось яшчэ адзін эпізод з жыцця «ніжнебайдунаўцаў». 
Дзеянне адбываецца на рынку.

– Парасяты? – спытаецца, праходзячы, магчымы пакупец.
– Д-да, брат. Б-бяры, хоць рукі мне апрастай! Ніч-чаво 

не ядзят. (1, с. 359).
Аснова тут – фальклорная. Але, думаецца, з такім «ка-

мер цыялізацыйным» падыходам наўрад ці магчымы пос-
пех у гандляра-самавучкі, гаспадара-саматужніка.

Возьмем іншы прыклад. Вось апісанне прыгажосці 
і цнатлівасці жанчыны-санітаркі ў шпіталі, пра якую распа-
вядае вясковец, былы паранены баец Цімоха.

– Халацік беленькі, а сама, браце мой, ідзе – яечка з га-
лавы не скоціцца. І ўсё пры ёй, як мае быць, і з тых самых, 
ві даць, што толькі пераступі цераз яе – ужо і тоўстая (1, с. 351). 

Вуснае апавяданне вясковага»артыста», гаваруна, Ці-
моха Ярмоліча вылучаецца мастацкай дасканаласцю ха рак-

тарыстыкі, добрым гумарам, уменнем так «падаць» ма тэ-
рыял, што слухачы заслухоўваліся, яму верылі, а ён сам ра-
біў гэта з такой «выхілкай-мімікай», жэстам, інтанацыяй, 
якой пазайдросціў бы самы таленавіты мастак, ды і «маніў» 
Цімоха Ярмоліча «бескарысліва і часамі да поўнага сама за-
быцця» (1, с. 351). 

Пра творчае філасофскае выкарыстанне фальклорнага 
пачатку у «Ніжніх Байдунах» Я. Брыля яскрава гаворыць 
расповед аўтара пра замілаванасць народнай песняй шасці-
дзесяці і васьмідзесяцігадовых вяскоўцаў – франтавікоў 
Уладзіка Чыркуна і Антося Навумовіча, якія «збіралі ля 
пло та ледзь што не ўвесь кірмашовы натоўп» (1, с. 373). 
Вось цытата з аповесці: «Можна сказаць: лебядзіная песня. 
Правалачы сваю безліч дзён і начэй праз войны, нястачы, 
трывогі, некалькі зменаў улады – тут можна і стаміцца, і за-
сумаваць. А людзі гэтыя спяваюць! Так шчыра, хораша. На 
два галасы. Нягучна, аднак яшчэ ўсё молада. І ім самім, ві-
даць, таксама добра» (1, с. 374).

Фальклорная «закваска» дала мажліавсць узняцца да 
агульначалавечых абагульненняў, проза, густа замешаная на 
народнай творчасці, дазваляла развіваць яркі і ды на міч ны 
сюжэт, пранікаць у глыбіні народнага светапогляду, рас-
крываць лепшыя рысы беларускага нацыянальнага характа-
ру, напаўнялі беларускую аповесць святлом, цяплом, голасам 
чалавечай душы, сведчыла аб непаўторнасці слова, узятага 
пісьменнікамі ў народа і з удзячнасцю вернутага народу.
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ИСТОЧНИКИ ИЛЛЮСТРАТИВНЫХ ПРИМЕРОВ В ВИЗАНТИЙСКОМ ТРАКТАТЕ ГЕОРГИЯ ХИРОВОСКА 
«О ПОЭТИЧЕСКИХ ТРОПАХ» (VI в.) И ЕГО ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОМ ПЕРЕВОДЕ 

«О ОБРАЗЕХ» (ИЗБОРНИК СВЯТОСЛАВА 1073 г.)

Ольга Прокопчук (Минск, Беларусь)

1. Списки трактата. Статья «Ãåîðãè Õîóðîâüñêà î îá-
ðà çhõú» стала первым источником сведений по риторике 
в ареале Slavia Orthodoxa. Она была переписана с несохра-
нившегося болгарского сборника царя Симеона (князь 
с 893 г., царь с 919 по 927 г.) в Изборник Святослава 1073 г. 
[2]. Статья «Î îáðàçhõú» представляет собой перевод крат-
кой редакции трактата «  » («О поэ-
тических тропах») византийского филолога VI в., профес-
сора Константинопольской высшей школы, Георгия Хиро-
воска. История византийского текста прослежена издате-
лем трактата Х. Вальцем [1, с. 799–801]. Имеется 18 списков 
трактата (в библиотеках Венеции, Флоренции, Неаполя, 
Оксфорда, Лейдена, Парижа). Списки трактата группиру-
ются в две редакции: полную и краткую. К полной редак-
ции относят три списка: Codices Par. 2929, Par. 2495, Vatic. 
1405. Ватиканский список самый полный: если парижские 
списки (Par. 2929, Par. 2495) включают 27 фигур, заканчива-
ясь гистерологией, то в ватиканском списке после гистеро-
логии добавлены еще шесть фигур, которые не встречаются 
в других списках. К краткой редакции относятся 15 спи-
сков. При издании трактата Х. Вальц пользовался наиболее 
полным ватиканским списком, сопоставляя его с париж-
ским списком 2929. 

Церковнославянский перевод «Î îáðàçhõ» сделан с крат-
кой редакции трактата Хировоска. Краткую редакцию трак-
тата (парижская рукопись), с которой был сделан церков-
нославянский перевод, приводит Ю. Бешарова [7]. Болгар-
ский исследователь Б. Ангелов, позаимствовав у Ю. Беша-

ровой, дает в своей книге ту же краткую редакцию трактата 
с параллельным цсл. текстом статьи «Î îáðàçhõ» [3]. Нами 
были сопоставлены текст полной рукописи, изданный 
Л. Шпен гелем, и краткая редакция трактата, приводимая 
Б. Анге ловым, с церковнославянским переводом «Î îáðà-
çhõ» с целью выявить, какие иллюстративные примеры не 
попали в краткую редакцию трактата и от чего отказался 
(что добавил?) славянский переводчик.

2. Структура трактата и значимость иллюстратив-
ных примеров. Трактат «О поэтических тропах» Георгия 
Хировоска представляет собой толковый словарь терминов 
поэтики. Полная редакция трактата состоит их трех компо-
зиционных частей: 1) введение, где дается первоначальный 
список 27 поэтических категорий (ποιητικο τρποι «поэ-
тических тропов», по Хировоску) и определяется сфера их 
употребления: они «изобилуют у поэтов, переходя в общий 
обычай»; 2) основная часть, где последовательно описыва-
ется каждый из 27 заявленных во введении терминов в виде 
отдельной главы (словарной статьи); 3) приложение, в ко-
тором дополнительно раскрывается содержание еще 6 кате-
горий, не входящих в общий счет 27 глав (словарных ста-
тей). Каждый термин толкуется в отдельной «словарной 
статье», которая имеет четкую структуру: а) дефиниция 
данного тропа / фигуры, b) разновидности тропа / фигуры 
(если они есть), c) иллюстративные примеры. Дефиниции 
тропов и фигур, приводимые Хировоском, часто весьма 
расплывчаты, в таких случаях прояснить значение термина, 
описываемого в «словарной статье», помогают именно ил-
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люстративные примеры. Трактаты-словари риторических 
терминов как форма представления риторического знания 
были широко распространены в византийской филологии. 
Трактат Хировоска является одним из многочисленных 
списков поэтических фигур, которыми увлекалась визан-
тийская риторика, ориентированная на церковную пропо-
ведь и эпистолярное красноречие. 

3. Состав и источники языковых примеров в тракта-
те. Иллюстративные примеры в трактате Хировоска явля-
ются основным средством раскрытия понятия наряду с де-
финицией, иногда даже более значимым для понимания 
смысла. Они иллюстрируют теоретические положения всех 
глав. Большинство примеров Хировоска – это цитаты из 
античных авторов. В трактате содержится 29 цитат из Гоме-
ра (24 – из «Илиады» и пять – из «Одиссеи»), две цитаты из 
Каллимаха, одна цитата из Tragica Adespota [«анонимная 
трагедия»], 569 (см. Tragicorum Graecorum Fragmenta, ed. 
T. Nauck, 1889), одна цитата из Метафраста. К. Крумбахер 
отмечает, что «имеется ввиду не Симеон Метафраст (X в.), 
а, вероятно, Фракиец Демосфен, который сочинил 
μετϕρασις [«метафразу»] «Илиады» и «Одиссеи» и «Тео-
гонии» Гесиода» [8, с. 584]. Из Библии в трактате встречает-
ся только девять цитат. Преобладание «античных» цитат 
(всего 33) над библейскими свидетельствует о бесспорном 
влиянии на византийских филологов, в частности – на Хи-
ровоска, античной филологической традиции. «Илиада» 
и «Одиссея» – главный источник примеров для Хировоска, 
так как «Гомер, несмотря на его архаизм, составлял основу 
«грамматического» образования византийца» [6, с. 51].

Кроме собственно цитат, Хировоск также приводит 
примеры, ощущаемые как аллюзии, скрытые цитаты. Они 
часто являются литературными штампами из Гомера. Тако-
вы следующие примеры: 

«как если бы кто-то назвал царя пастырем народа» – 
у Гомера такое определение постоянно встречается по от-
ношению к Агамемнону;

или «как если бы кто-то, спрятав уголья огня в пепел, 
сказал бы: чтобы сохранить семя огня» – сравните у Гомера, 
XI, 490–491: «Как под золой головню неугасшую пахарь скры-
вает в поле далеко от места жилого, чтоб пламени семя 
в ней сохраниться могло».

Также литературными клише из Гомера являются по-
стоянные эпитеты богинь: θε λευκλενος Ηρη «белору-
кая богиня Гера» и ργυρπεζα Θτις «среброногая Фети-
да», которые Хировоск приводит в качестве примеров си-
некдохи.

Кроме того, нами было установлено, что некоторые 
примеры пересекаются напрямую с примерами из Квинти-
лиана и Аристотеля. Так, Квинтилиан как пример метони-
мии приводит ««Вулкан» вместо огня, а в более изысканной 
речи: « сражались при изменчивом Марсе»» (Квинтилиан, 
VIII, 6, 24) [4, с. 236], а Георгий Хировоск то же самое гово-
рит о Гефесте в значении ‘бог’ и ‘огонь’ и об Аресе, боге во-
йны, в значении ‘бог’ и ‘оружие’. Хировоск приводит точно 
такой же пример из Гомера о копьях, как и Аристотель, го-
воря о метафоре, которая переносится с одушевленных 
предметов на неодушевленные (Аристотель «Риторика», 
III, XI, 1412а: «И Гомер часто пользовался метафорой, оду-
шевляя неодушевленное [...]: В землю вонзяся, стояли, насы-
титься алчные телом» (Ил., XI, 574. – О. П.) [5, с. 198–199]).

Очень многие примеры Хировоска совпадают с приме-
рами, которые приводит в своем трактате «О тропах» элли-
ни стический филолог Трифон (I в. до н. э.), что свидетель-
ствует о влиянии трактата Трифона на сочинение Хировоска.

Нет иллюстративного примера только для термина 
«Χαριεντισμς», поэтому и не ясно, о чем именно идет 
речь в главе – о любезности или о шутке, остроте.

Хировоск: «  αριεντισμς ;  , 
        » – «Что есть лю-
безность (шутка)? Вежливые (остроумные) слова, в кото-
рых рассыпаются и говорящий и слушающий». 

Слово αριεντισμς имеет значения «любезность, 
благосклонность; шутка, острота», а прилагательное 

 – «ловкий, приятный вежливый, остроум-
ный». Таким образом, без иллюстрации примером данного 
теоретического положения невозможно понять, о чем идет 
речь. Думается, что все-таки о любезности: ведь есть глава 
«Ερωνεα» (ирония), где подробно описываются ее четыре 
вида, в том числе и острота (στεσμς). О том, что Хиро-
воск понимал хариентизм как «любезные слова», косвенно 
может свидетельствовать статья «О хариентизме» в тракта-
те александрийского автора Трифона, из которого Хиро-
воск черпал сведения по теории риторики и поэтики. 
У Три фона дефиниция хариентизма дословно совпадает 
с де финицией у Хировоска, а пример (цитата из Гомера) 
убеждает, что речь идет о «любезности».

4. Состав и источники языковых примеров в статье 
«Î îáðàçhõ». В церковнославянском переводе нет цитат из 
Гомера и других античных авторов, так как он был сделан 
с краткой редакции трактата. Таким образом, количество 
примеров минимально, вследствие чего статья предстает 
как сжатый перечень. Переведены все примеры, имеющие-
ся в краткой редакции трактата, кроме одного примера, ил-
люстрирующего категорию ономатопеи (èì#òâîðåíè~). 
Опущен пример «      « 
  «       
 » – «и как гласит божественное Писа-
ние, «облака издали голос», называющее гром через шум 
над нами голосом». Пример опущен, возможно, из-за не-
внимательности болгарского переводчика или киевского 
переписчика.

Есть несоответствие в переводе примера 26-й словар-
ной статьи «Σχμα» – «Îáðàçú». Пример, иллюстрирую-
щий солецизм, «  ‘     
  » – «господин Иоанн, над которым 
Бог сжалится, – хороший человек» переведен следующим 
образом: «Ãü Èwàííú, ~ãî æå ïîìèëîóè, äîáðú ÷ëêú 
~ñòü». При переводе опущено слово   «Бог», а глагол 
придаточного предложения, стоящий в третьем лице ед. ч. 
будущего времени в индикативе, переведен вторым лицом 
ед. ч. в императиве. Возможно, по мнению переводчика, та-
кой перевод и должен был продемонстрировать солецизм 
(оборот, в котором нарушены синтаксические правила), 
о котором говорилось в этой словарной статье, ведь у Хи-
ровоска в трактате был неадекватный теоретической дефи-
ниции пример – абсолютно правильное синтаксическое по-
строение, не содержащее солецизма.

При отсутствии собственно античных цитат в краткой 
редакции трактата и соответственно в церковнославян-
ском переводе «Î îáðàçhõ», в них остались некоторые ил-
люстративные примеры, ощущаемые как аллюзии, скры-
тые цитаты из античных авторов (литературные штампы 
из Гомера пастырь народа, семя огня).
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ФАЛЬКЛОРНА-ХРЫСЦІЯНСКІЯ І МІФАЛАГІЧНЫЯ МАТЫВЫ І ПАСЛЯЧАРНОБЫЛЬСКАЯ РЭАЛЬНАСЦЬ 
У РАМАНЕ УЛАДЗІМІРА ЯВАРЫЎСКАГА «МАРЫЯ З ПАЛЫНОМ У КАНЦЫ СТАГОДДЗЯ»

Маргарыта Прохар (Мінск, Беларусь)
 

Украінскі літаратуразнавец І. Фізер пазначае, што «пе-
радаць трагедію, выкліканую Чарнобыльскай аварыяй, ці 
то адной усеахопліваючай метафарай, ці то суцэльным ме-
та німічным радам, немагчыма, бо і першы, і другі спосаб 
былі б надта лагічнымі, а трагедія гэтая такая велічэзная, 
што гаварыць пра яе можна або абстрактна, або навукова, 
або паэтычна» [1, 91]. Многія пісьменнікі знайшлі свае 
сродкі адлюстравання вялікай бяды, вызначылі ключавыя 
праблемы, якія трэба вырашаць, бо яны найбільш вострыя, 
балючыя і закранаюць усю націю. 

Украінскі пісьменнік Ул. Яварыўскі ў сваім рамане 
«Ма рыя з палыном у канцы стагоддзя», як і беларусі І. Ша-
мякін, падымае яшчэ адну – важнейшую – тэму – тэму пе-
рарванасці роду, што страшнейшая за смерць: «Рыгорава 
постаць паплыла ў яе вачах – такая родная і такая чужая, як 
у юродзівага. …Праз момант мы будзем інакшыя, назаўсёды 
іншыя, радыяцыя ўдарыць па самым святым – па дзёрзкай, 
палымянай Рыгоравай крыві, ператворыць яе ў звычайную 
вадкасць!» [2, 143], што азначае не толькі смерць самога 
Рыгора, але і канец роду. І – зварот Адаркі падчас бежан-
ства за дапамогай да сасны, каб павярнуць воз, дзе сядзяць 
дзеці, з каляіны: «Колькі хадзіла па гэтых каранях, колькі 
пераступала іх! Паратуйце мяне і ў гэтую праклятую ноч! 
Паратуй мяне, сасна! Не мяне – дзетак маіх…» [2, 152] 
Даследчык І. Афанасьеў трапна ахарактарызаваў стан чала-
века ў той час: «разгубленасць, сумненні, адчай – гама ад чу-
ванняў у чалавека, які прачнуўся 26 красавіка 1986 года на 
чужой планеце» [2, 172]. 

Асобна і найбольш акцэнтавана, у сваёй трагічнай сут-
насці, пададзены ключавы вобраз, праз які праходзяць ду-
шэўныя перажыванні роду, сям’і – вобраз «Марыі з палы-
ном», Марыі Міровіч, якая нядаўна пахавала мужа, а праз 
колькі дзён Чарнобыль забраў у яе двух сыноў. У гэтай жан-
чыне сканцэнтравана ідэя нязгаснага і неперадаваемага бо-
лю – за зямлю, за род. Яна – нібы адроджаны аўтарам бі-
блейскі вобраз святой Марыі-пакутніцы, і гэтае параўнанне, 
нібы знак, сімвал болю і пакут. Паказальныя ў гэтым плане 
апісанні Марыі, да якіх так часта ў кульмінацыйныя мо-
манты звяртаецца аўтар: «Прыпала тварам да шыбы. Так 
прыпала, што ажно ўліпла ў яго, сплюшчыўся яе нос, пабя-
леў і разгладзіўся ад маршчын лоб – аблічча стала размытае 
і непадобнае, як на малюнку мадэрніста. Толькі вочы яе. 
Трывожна ўглядаюцца ў нейкае зарыва над лесам» [2, 95]. 
У пераломны моманты жыцця дзеці і ўнукі звяртаюцца да 
Марыі, нават у думках: «Алесі здаецца, што скрозь ноч, 
скрозь начную тоўшчу лесу на яе глядзіць цяпер баба Ма-
рыя з акна сваёй хаты. Глядзіць пільна, спакойна і неадступ-
на. Няма ў яе паглядзе ні дакору, ні ўхвалы. Ні гневу, а не-
шта такое, што прымушае дзяўчыну не хаваць вачэй» [2,81]. 

Вобраз Марыі паўстае ў вачах яе дзяцей і ўнукаў як та-
лісман роду і сваёй зямлі: 

«…густыя кроны сосен у начным, з густымі зоркамі 
небе…
Сонная рэчка, над якой скача тлустая рыба…
Вочы бабы Марыі ў акне…» [2, 126]. 

Па-свойму ўспрымае Марыя трагедыю на станцыі. Яе 
клопат – не за сябе. Яе клопат за род: сваіх дзяцей і ўнукаў, 
прадаўжальнікаў роду – асновы фальклорна-хрысціянскага 
ўяўлення аб працягу жыцця людзей на зямлі. Нездарма 
ў апісанне адчайнага роздуму Марыі, пошукамі выйсця 
аўтар уключае біблейскі вобраз свечкі: «Марыя сядзіць за 
ста лом перад запаленаю свечкаю, тварам да адчыненых 
дзвя рэй. У падоле спадніцы, між каленямі, дрэмле крацяня, 
з якім ужо звыклася і якога не брыдзіцца, пагладжвае яго 
ру кою, невідушча ўтаропіўшыся вачыма ў агеньчык свечкі» 
[2, 151]. 

Разуменне безвыходнасці і смерці родных нібы забірае 
ў яе сілы, таму што яе роля – ратаваць іх, захоўваць сям’ю, 
а страта прызначэння робіць бессэнсоўным яе жыццё, у гэ-
тым яшчэ адно праяўленне эсхаталагічнага матыву, і гэта 
аўтар перадае праз асацыятыўныя выяўленчыя сродкі, праз 
кантраснае параўнанне: «Ціканне насценнага гадзінніка 
рап там стала гучнае, быццам забіваюць цвікі ў века дама ві-
ны, забіваюць нервова, каб хутчэй скончыць справу. 

Марыя асела на табурэтку, стала маленькая…
Марыіны вочы ўтаропіліся ў фотакарткі роду Міро-

вічаў. Твары сыноў, мужа, дачкі, нявестак, унукаў плывуць 
і плывуць перад ёю, ледзьве паспяваючы ўсміхнуцца ці за-
сумаваць, яна ўжо не можа іх пазнаць – такія яны ўсе па-
доб ныя і аднолькава родныя. Быццам уся радня наняла тое 
«чортава кола», якое бачыла ў горадзе, уселася ў люлькі 
і кола коціцца і коціцца некуды. А куды? Куды?» [2, 153]. І – 
рашэнне: «Не маю права паміраць цяпер…» – мужнае 
рашэнне мужнай жанчыны. І таму яна прыйшла да дзяцей, 
як толькі пачула іх плач: «Я тутачкі. Жывая!» Пацярпіце. 
І супакою, і прыгалублю. І – усыплю як след. А тады пашка-
дую зноў…» [2, 203]. Яна ідзе да ацалелых, каму па-ра ней-
шаму патрэбна яна, і ў гэтай яе асэнсаванай мужнасці за-
хаваць сваё, дарагое, спрадвечнае гучыць супрацьлеглы 
эсхаталагічнаму матыў надзеі на жыццё, якая заўсёды дапа-
магала і ўкраінскаму, і беларускаму народу ў найвышэйшыя 
па сваім трагізме катастрофы выстаяць і адрадзіцца, ім-
кненне да «залатой ніці» выратавання. 
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СЛАВЯНСКАЯ КАСМАГОНІЯ І ЯЕ ВОБРАЗНАЯ ТРАНСФАРМАЦЫЯ 
Ў БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ ПАЧАТКУ ХХ СТАГОДДЗЯ

Святлана Сігаева (Мінск, Беларусь)

Грамадства і навука сёння імкнуцца пазбавіцца ідэа ла-
гічных догмаў і шукаюць новых падыходаў у асэнсаванні 
жыцця, падзей, а таксама літаратуры. На першы план паў-
стаюць агульначалавечыя, гуманістычныя матывы і, перш 
за ўсё, праблемы суадносін чалавека і прыроды. Не толькі 
таму, што экалагічная праблема адна з самых вострых. Пад 
уплывам створанай цывілізацыяй масавай культуры, чала-
век ператвараецца з творцы ў назіральніка, адрываецца ад 
сваіх каранёў, ад жыватворных крыніц фальклору, абрад-
насці, роднай мовы, пазбаўляецца гістарычнай памяці. Між 

тым, па-за памяццю, па-за традыцыямі гісторыі і культуры 
няма асобы. Памяць узмацняе духоўную сутнасць чалаве-
ка. Удумлівага, нераўнадушнага чалавека, які заклапочаны 
лёсам прыроды і яе народа, які бачыць і шукае сваё месца 
ў род най стыхіі, прыцягваюць і філасофія прыроды, і на-
цыя наль ная душа, ментальнасць, сфармаваная геапалі тыч-
ным становішчам краіны, ды спалучэнне вітальных сіл 
пры роды і матчынай мовы – беларуская паэзія. 

Міфалагічная аснова беларускага мастацтва, магчыма, 
адна з самых каласальных і маналітных у свеце, калі мерка-
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ваць па шматтомных зборах і запісах беларускага фалькло-
ру, пачынаючы ад працаў П. Шэйна, І. Насовіча, Я. Чачота, 
Е. Раманава, М. Федароўскага, А. Сержпутоўскага, і да вы-
дан ня такіх фундаментальных шматтомных збораў, як «Бе-
ларуская народная творчасць», зборнікаў фалькларыста 
У. Ва сілевіча, прысвечаных прымхам, павер’ям і забабонам, 
нарэшце, энцыклапедыі «Беларуская міфалогія». «Беларус-
кая фальклорна-міфалагічная спадчына вабіць не толькі 
сваім аб’ёмам, багаццем фантастычных сюжэтаў, аўтэн ты-
кай, разнастайнасцю форм алегарызму і іншасказальнасці, 
але і сваімі крэатыўнымі рэсурсамі. Міфалогія і фальклор 
нязменна жывілі беларускі нацыянальна-культурны рух». 
[1, c. 33].

У цэлым беларуская міфалагічная сістэма пад па рад-
коў ваецца універсальнай і, у прыватнасці, еўрапейскай ма-
дэ лі: у ёй прысутнічаюць матывы гадавога кола, сімволіка 
лічбаў, анталагічная і экзістэнцыйная іншасказальнасць, звя-
заная з нараджэннем, жыццём і смерцю, сімволіка Сусвету, 
зораў і прыродных стыхіяў. 

Заходнееўрапейскі Рэнесанс быў перадусім вяртаннем 
да антычнасці, рэабілітацыяй запачаткаванага ў тую эпоху, 
а пасля страчанага эстэтычнага абсалюту. Беларускія на цыя-
нальна-культурныя адраджэнні, якіх, паводле падлікаў су-
час ных культуролагаў, было да десятка, звярталіся не 
столь кі да антычнасці, колькі да фальклорна-міфалагічных 
вы токаў нашай культуры. 

І нездарма менавіта ў паэзіі Багдановіча з найбольшай 
паўнатой і сілай увасобілася светапоглядна-эстэтычная, 
сусветна універсальная і нацыянальна непаўторная ідэя ад-
ра джэння. Адраджэння «зачарованага царства» кас ма га-
ніч ных міфаў, паданняў, песень і вечнае дыялектычнае аб-
наў ленне прыроды, жыцця (цыклы «У зачарованым цар-
стве», «Згукі бацькаўшчыны»); адраджэнне роднага краю, 
яго гісторыі, культуры, мастацтва («Старая Беларусь», 
«Места», «Думы»); адраджэнне імгненняў быцця і не паў-
тор ных зрухаў душы ў мастацтве («Вольныя думы», «Ста-
рая спадчына»). І нарэшце – вобраз Мадонны як ідэал Ад-
ра джэння, канцэптуальны рэнесансны вобраз-ідэя («Ма-
дон ны») увасоблены ў зямной жанчыне, якая за кошт свай-
го жыцця перамагае смерць і не проста працягвае род, а ад-
раджае быццё, асвечанае каханнем, прыгажосцю, бессмя-
ротнай духоўнасцю («Каханне і смерць»). 

Наватарства «Вянка» звязана менавіта са сцвярджэннем 
уласна лірычнага пачатку ў паэзіі, пераключэння развіцця 
маладой беларускай паэзіі пачатку ХХ ст. з асноў сумарнас-
ці на індывідуалізацыю, на выяўленне асабістага, інтымнага, 
а цераз іх – агульначалавечага. Сем цыклаў першай часткі 
«Вянка» – гэта сем выхадаў паэта ў кола жыццёвых абставін 
чалавечага жыцця, у кола матываў і праблем, што ўзнікаюць 
у стасунках чалавека з прыродай, чалавека з грамадствам. 
Зборнік «Вянок» М. Багдановіча – імкненне пазнаць Сусвет 
у яго дыялектычнай сутнасці, гарманічнасці, развіцці. 

Паэт выяўляе духоўную існасць Беларусі, на аснове 
нацыянальнай міфалогіі ўзнаўляе светапогляд нашых прод-
каў. Перад чытачом з’яўляецца касмагонія заснаваная на 
чатырох натурфіласофскіх стыхіях: агонь, зямля, вада, па-
ветра. Кожная з такіх стыхій стварае як бы асобную паэ-
тычную тэму. Натурфіласофія як распрацаваная сістэма 
іс навала яшчэ ў класічнай антычнасці: Арыстоцель лічыў 
асноўнымі пачаткамі свету чатыры прыродныя стыхіі. Да 
той жа думкі схіляліся натурфілосафы Індыі, Кітая, Меса-
патаміі. Нашы продкі, разумеючы еднасць Сусвету, таксама 
ўшаноўвалі розныя стыхіі. Натурфіласофскі падыход за-
сна ваны на ідэі адзінства Космасу ва ўсіх яго элементах 
і праявах. Прырода выступае адухоўленай, адбываецца 
пер саніфікацыя прыродных стыхій. Кожная з’ява разгляда-
ецца ў сваіх сувязях з першаэлементамі Космасу. Космас 
уключае розныя структурныя ўзроўні: прыроду, грамад-
ства, чалавека і сакральнае (звышчалавечы пачатак Косма-
су, звышнатуральнае, боскае). Усе названыя элементы ўза-
ема дзейнічаюць і фарміруюць адзіны Космас – свет, све та-
будову, дзе адно выяўлена праз другое, дзе ўсё звязана па-
між сабой. 

Увасобленая ў старажытнай міфалогіі касмаганічная 
кар ціна стварэння Свету паўстае ў зборніку «Вянок» Максі-
ма Багдановіча ў якасці канцэптуальнага светапогляду, які 

адбівае стасункі мікракосмасу (чалавека) і макракосмасу 
(Сусвету), закранаючы ўсе кола філісофскіх пытанняў чала-
века (жыццё і смерць, дабро і зло, каханне і інш.)

Касмічная стыхія Вады – гэта ўяўленне пра жыццё, рух 
яе – рытм гэтага жыцця. Прыродная стыхія персаніфікуец-
ца ў канкрэтныя вобразы возера, ракі, русалак, вадзянікоў. 
У паэзіі Багдановіча прысутнічае «люстэрка» міфа – «люс-
тэрка лесуна», якое

Як у нязнаны свет акно,
Ляжыць, халоднае, яно,
Жыццё сабою адбівае
І ўсё, што згінула даўно,
У цёмнай глыбіні хавае. [2, т. 1, c. 53]. 

Як дакладна заўважыў І. Замоцін, паэзія Багдановіча – 
«ася роддзе зачараваных люстраў». Гэта адзін з скразных 
воб разаў у яго паэзіі, своеасаблівы архетып. У вершы «Во-
зера», «Над возерам», «Вадзянік» і іншых вершах возера – 
«лю стэрка лесуна» не толькі злучае-раздзяляе дзве пра сто-
равыя бездані – вышыню і глыбіню, неба і зямлю. Яно нібы 
чацвёртае вымярэнне, мяжа судакранання часоў – мінулага 
і будучыні. На дне возера, у «залюстэркавай» прасторы 
спіць мінулае, што стала міфам, – вадзянік, русалкі, змяіны 
цар. У люстэрку возера адбіваюцца зоркі і месяц (гэта ўжо 
іншая прыдная стыхія Агню, агню нябеснага). Месяц «цяг-
не з возера срэбныя сеці», у якіх заблыталіся русалкі; у сваю 
чаргу ў люстэрку месяца адбіваецца сонца – заўтрашняе 
сонца, сонца-будучыня. Па сутнасці, у «люстэрку лесуна» 
ўвесь Сусвет у яго складанай прасторава-часавай узаемасу-
вязі. Цыкл «У зачарованым царстве» прадстаўляе нам два 
вершы з назвай «Возера». Гэтыя вершы-блізняты – рэч не-
вы падковая, бо праз вобразную трансфармацыю архетыпа 
(у адным вершы возера – «у нязнаны свет вакно», а ў другім 
сімвал жыцця – чаша з віном) перад чытачом узнікае загад-
ка жыцця і смерці. Багдановіч бачыць свет у адзінстве 
адлюстраванняў. У гэтым кантэксце верш «Самнамбул» як 
імкненне паэта пераадолець рамкі рэальнай прасторы 
і часу, услед за Дантэ «пайсці аж да дна» – адначасова ўвысь, 
па светлым месячным шляху, і ўніз, у схаваныя ад вока 
глыбіні быцця і спасцігнуць загадку жыцця і смерці. 

Месяц выплыў над змрочнай, заснуўшай зямлёй,
І павёў яго ў цёмную даль за сабой,
І прывабіў да мглістай халоднай вады, –
Сэрца білася рыбкай у сеці тады. 
Але месяц правёў праз раку светлы шлях. 

І пайшоў ён па шляху, пайшоў аж да дна:
Агарнула яго цішына, глыбіна. [2, т. 2, c. 66]. 

Тонкім паэтычным чуццём творца ўлоўлівае касміч-
ную закадзіраванасць міфа, дзеянне, якое адбываецца 
у двух вымярэннях, у двух супрацьлеглых стыхіях – адна-
часна ў Небе, якое ўвасабляе стыхію Паветра і на Зямлі. 
Яск равым прыкладам з’яўляецца верш «Змяіны цар», за-
сна ваны на старажытным беларускім паданні:

У цёмным небе – хараводы
Сіняватых зорак,
У цёмным небе свеціць месяц
Залатым сярпом…
Мы выходзім з цесных, душных
Падзямельных норак,
На зімовы цёплы вырай
Цягнемся – паўзём. [2, т. 1, c. 56]. 

Як ніхто іншы паэт разумеў спрадвечную мару чалаве-
ка наблізіцца да Неба, да нябеснага агню «ўсе мы разам ля-
цім да зор». Касмічны пейзаж не проста паэтычная ўмоў-
насць, эстэтычная карціна гармоніі, а сапраўдная касмаго-
нія. Суаднясенне Неба і Зямлі найперш канцэптуальна-све-
та погляднае:

Блішчыць у небе зор пасеў;
У полі – рунь і ў небе рунь. [2, т. 1, c. 61]. 
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І зноў сустракаемся з магутнай натурфіласофскай сты-
хіяй Вады ў старажытным міфапаэтычным павер’і пра тое, 
што ў цёмнай глыбіні калодзежа можна і днём убачыць зор-
кі. Павер’е мае глыбінную светапоглядную аснову, у ім адбі-
ліся міфалагічныя ўяўленні аб будове Сусвету: нездарма 
ў шматлікіх казках герой або гераіня, спускаючыся ў студ-
ню, нібы пераходзяць прасторава-часавую мяжу, трапля-
юць за гарызонт, у іншы свет. Метафарычна пера асэн соў-
ваючы артэфакт студні, паэт сцвярджае гуманістычную 
думку аб далучанасці да неба, да зораў, да глыбінных ісцін 
быцця чалавека, які ідзе праз жыццёвыя выпрабаванні, 
пакуты, боль, слёзы. 

Загляніце жа, будзь ласка, Вы у студню:
Ужо даўно яна счарнела і згнівае,
Але дно яе і ў ночы і ў палудню
У вадзе люстранай зоры адбівае. [2, т. 1, c. 130]. 

У самога Багдановіча прарыў да высокага, да святла, да 
неба і зор таксама вядзе праз духоўныя пакуты, намаганні, 
балючыя падзенні і ўдары:

І ўспоўніў я час: срэдзь асенняй пахмурнай ночы
Музыка зайграла, агні ў вышыне запалалі,
І дыхалі грудзі шырока, свяціліся вочы…
Мы к светлу ўзляцелі… і шкло ўкруг яго напаткалі.
[2, т. 1, c. 98]. 

У гэтых радках тройчы ўзнікае матыў прарыву да свят-
ла: як абяцанне сусветнай гармоніі, якая парушаецца кас-
мічнай катастрофай – падзеннем зорак; як побытавая за ма-
лёўка – мітусня і «тамленне машкары», што ляціць на свят-
ло ліхтароў і гіне, як высокі ў сваім драматызме і нязбытнасці 
чалавечы парыў да святла, да ідэалу. Да гэтай трагедыі мы 
назіралі падманную гармонію ў свеце ўяўных каштоўнасцей 
і штучнага святла, дзе і трамвайныя іскры могуць здавацца 
зоркамі, і вулічны ліхтар – сонцам, дзе душа «к светлу пра-
біцца не можа… і томіцца марна». [8, ст. 98]. 

Спасціжэнне гэтай гармоніі – найвялікшае шчасце для 
чалавека, магчымасць дакрануцца да вечнасці быцця:

Заварожаны вячэрняй цішынёй,
Я не цямлю, дзе рука, дзе глава;
Бачу я, з прыродай сліўшыся душой,
Як дрыжаць ад ветру зоркі нада мной,
Чую ў цішы, як расце трава. [2, т. 1, c. 62]. 

Адзін з самых старажытных матываў міфалогіі – шлюб 
Зямлі і Неба, якое апладняе Зямлю струменнямі дажджу:

Плакала лета, зямлю пакідаючы;
Ціха ліліся слязінкі на поле. 
Але прыгожаю восенню яснаю
Там, дзе упалі яны, вырасталі
Кветкі асеннія, кветкі успаённыя… [2, т. 1, c. 67]. 

Найбольш пашырана ідэя ўзнікнення зямлі з вады, да-
кладней, з хаосу – эквіваленту яе. Трывалы выраз маці-
сырая зямля падкрэслівае сувязь з вадою і адначасова дае 
арыентацыю на жаночы, мацярынскі пачатак прыроды. 
У касмаганічных міфах Зямля ўтвараецца або непасрэдна 
з вады (шляхам згушчэння), або ўздымаецца з дна мора. 
У Багдановіча Зямля паўстае магутнай стыхіяй, якая забяс-
печвае кругазварот жыцця і смерці, не стамляецца нара-
джаць новае жыццё і нават само быццё. Са здзіўляючай сі-
лай пераўвасаблення ўзнаўляе паэт земляробчае, языч ніц-
ка-сялянскае светаадчуванне вясковага дзеда, яго смерць – 
растварэнне ў прыродзе, зліццё са светам, якое вызваляе ад 
трагізму індывідуальнай смяротнасці:

Сінеўся бор, цякла вада,
Скрозь пахла мёдам і травою…

А дзеду нат і не шкада,
Што хутка будзе ён зямлёю. [2, т. 1, c. 259]. 

Творца пераадольвае трагізм нявечнасці не толькі праз 
мастацтва, прыгажосць, гармонію, але ён узіраецца ў мі фа-
лагічны вечны час, дзе няма смерці, каб убачыць, што няма 
там і жыцця, бо няма ўсвядомленай, вылучанай з прыроды 
матэрыі, якая адчувала б хаду часу. Ёсць адвечны сон – так 
дрэмлюць яго лесуны і паўсонныя нямоглыя русалкі, так 
спіць на дне ракі Вадзянік:

Сівавусы, згорблены, я залёг між цінай
І гадамі грэюся – сплю на дне ракі. 

Над вадой ля берага ціха спіць асока,
Ды лаза зялёная жаліцца-шуміць,
Хвалі ціха коцяцца і бягуць далёка, –
І усё навокал сном адвечным спіць. [2, т. 1, c. 55]. 

М. Багдановіч на аснове нацыянальнай міфалогіі ства-
рае велічны міф аб зачараваным царстве народнага духу 
і яго непазбежным абуджэнні. «Смерць і ўваскрашэнне Бе-
ларусі – вось цэнтральны скразны матыў нацыянальнай 
міфалогіі, ён пранізвае нашу літаратуру і зводзіць яе ў адзі-
ны ланцуг народнага лёсу». [3, c. 132]. 

Увасобленая ў старажытнай міфалогіі душа народа, ні-
бы казачная царэўна, заснула на стагоддзі і можа знікнуць, 
калі не будзе абуджана, «адчарована» паэзіяй. Таму так чуй-
на ўслухоўваецца паэт у ледзь чутны гул даўняга міфа. 

Неба, якое паядноўвае стыхіі Агню і Паветра, да якога 
імкнецца ў сваім духоўным росце М. Багдановіч, прад стаў-
ляе нам яшчэ адзін спрадвечны зорны міф пра каханне – 
сілу цягнення між Зямлёй і Небам. Тут месяц зорцы голас 
падае, зорцы Венеры – багіні кахання. Пад знакам месяца 
жыў сам паэт. Архетып месяца выяўляецца як сімвал лёсу: 
амаль ва ўсіх вершах ён суправаджае лірычнага героя ў воб-
разе маладзіка, якому не суджана стаць поўняй. І не суджа-
на сустрэцца з зоркай Венерай – на сваім нябесным шляху 
сустракаючыся з усімі планетамі, яна не сустракаецца толь-
кі з Месяцам, іх раздзяляе Млечны Шлях (у міфалогіі вядо-
мы як артэфакт шляху ў Вырай або рака смерці)

Але растацца нам час наступае;
Пэўна, ўжо доля такая у нас. [2, т. 1, c. 77]. 

Аднак нязбытнае і нявечнае каханне – бессмяротнае, 
яго высокая духоўная энергія, скіраваная да зор, застаецца 
не толькі пасля смерці асобнага чалавека, але і пасля знік-
нення жыцця на Зямлі. 

Аб’ектыўнае адлюстраванне і суб’ектыўнае пера жы-
ван не, жыццё прыроды і духоўны свет чалавека знаходзяц-
ца ў гарманічнай раўнавазе, што надае мастацкую даскана-
ласць і класічную закончанасць паэзіі М. Багдановіча. Збор-
нік «Вянок» – гэта выява універсуму нацыянальнай касма-
гоніі, якая паўстае праз артэфакты нацыянальнай міфало-
гіі, натурфіласофскія стыхіі, падзеі нацыянальнай гісторыі 
і сягае ў прастору здабыткаў агульначалавечай думкі сус-
ветнай культуры. У кожным з цыклаў і ў кнізе ў цэлым ёсць 
еднасць глыбока ўнутраная, канцэптуальна-светапо гляд-
ная, гарманічная. Менавіта яна стварае адчуванне пругкай, 
жы вой, рухомай цэласнасці. Гэта цэласнасць жывога, здоль-
нага да развіцця і самаўзнаўлення арганізма на цыя наль най 
культуры. 
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ПРЫКАЗКІ І ПРЫМАЎКІ ЯК ІДЭЯСТВАРАЛЬНЫЯ ДАМІНАНТЫ ПАЭЗІІ М. ТАНКА І А. ВЯРЦІНСКАГА

Алена Сузько (Мазыр, Беларусь)

Беларуская інтэлектуальна-філасофская лірыка ХХ ста-
годдзя, прадстаўленая паэтычнымі набыткамі М. Танка, 
У. Караткевіча, А. Вярцінскага, А. Разанава і інш., творча за-
па зычвала і запазычвае мастацкую вобразнасць, лаканіч-
ную і змястоўную форму вуснай народнай творчасці. Па-
доб ны пераемны працэс не з’яўляецца паказчыкам кан сер-
ватыўнасці айчыннага паэтычнага слова, а хутчэй тэн дэн-
цыяй да пераасэнсавання традыцыйнага, увядзення яго 
ў но выя культурна-храналагічныя рамкі. Дзякуючы такой 
неар дынарнай інтэрпрэтацыі фальклорныя жанры, воб ра-
зы, матывы набываюць новую семантыку, вечную актуаль-
насць і запатрабаванасць.

Адным з самых ёмістых увасабленняў народнага ра-
цыя нальнага пачатку з’яўляюцца прыказкі і прымаўкі. Не-
выпадкова І. І. Насовіч называў іх практычнай філасофіяй 
народа. Паэзія М. Танка і А. Вярцінскага, нягледзячы на яе 
моцны кніжна-культуралагічны характар, надзвычай цесна 
звязана з плынню нацыянальнага, а дакладней, народнага 
быцця. Таму сканцэнтраваныя ў трапных выслоўях народ-
ныя дасціпнасць і мудрасць арганічна ўплятаюцца ў мас-
тацка-філасофскія развагі названых аўтараў, становяцца 
неад’емнымі элементамі іх мастацкага мыслення.

Так, праз усю паэтычную спадчыну М. Танка прахо-
дзіць думка аб недастатковай запатрабаванасці ў нашым 
гра мадстве народных талентаў, самабытных філосафаў. 
Уво гуле думка пра дарэмна змарнаваны духоўна-інтэ лек-
туальны патэнцыял беларускага этнасу сімптаматычна 
ўлас ціва беларускай літаратуры (згадаем Я. Коласа з яго 
паэ май «Сымон-музыка», Я. Брыля з яго аповесцю «Ніжнія 
Байдуны» і інш.). М. Танк у вершы «Пра філосафаў» згадвае 
ўрокі мудрасці, дадзеныя яму яго землякамі і роднымі. Ра-
зам з тым, паэт раскрывае таямніцы нараджэння народных 
афарыстычна-павучальных выслоўяў, якія маюць цесную 
сувязь з іх быційна-працоўнай дзейнасцю. У дасціпных на-
род ных павучаннях, накшталт «з пустога не нальеш», «ле-
пей жменя дружбы, як бочка золата», «не кідай хлеб, каб ён 
цябе не кінуў», «калі хочаш некаму зрабіць зло, зрабі да-
бро», утрымліваецца не толькі комплекс абсалютных ма-
ральна-этычных, духоўных каштоўнасцей этнасу, але і сут-
нас ныя ідэйныя дамінанты вызначальных філасофскіх 
плы няў. Таму і звяртаецца з горкім пытаннем да самога ся-
бе і сваіх суайчыннікаў лірычны герой М. Танка: «…Чаму, // 
Вывучаючы філасофію, // Мы забылі гэтых // І многіх іншых 
// Сваіх выдатных // Філосафаў» [4, т. 5., с. 257].

Прыказкі і прымаўкі ўводзяцца ў кантэкст паэтычнай 
танкаўскай філасофіі не толькі з мэтай ушанавання на род-
ных талентаў, паказу глыбіні іх мыслення і значнасці жыц-
цёвага шляху, але і для творчых імправізацый, пошуку но-
вых асацыяцый і значэнняў. М. Арочка адзначаў: «У аснову 
паэтычнай задумы паэт умее пакласці часам нечаканае 
пераасэнсаванне прызвычаенага – і тады народнае выслоўе, 
спаконвечная мудрасць засвеціцца новым актуальным сэн-
сам» [1, с. 241].

Так, прымаўка «добры з ваўка музыка» з’яўляецца 
пунк там адліку, асновай для танкаўскіх разваг пра вызна-
чаль насць і значнасць для чалавечага супольніцтва такіх 
каш тоўнасцей, як павага да смерці, сумленне, спагада, ра-
дзіма. Прычым, верш пабудаваны паводле прынцыпа аб-
вяр жэння папярэдне выказанага тэзіса. Па аналогіі з сін-
так січнымі і граматычнымі адметнасцямі будовы народна-
га выслоўя паэт стварае свае сілагізмы, якія пачынаюцца 
анафарай «добры». Падобнае выкарыстанне паўтораў са-
дзейнічае актывізацыі пазнаваўчых матывацый чытача, 
прымушае задумацца над прамым і пераносным значэннямі 
слова «добры». Ужо тут праяўляецца парадаксальнасць 
мас тацкага мыслення М. Танка, у адпаведнасці з законамі 
якога кожная з’ява, прадмет набываюць нечаканыя, новыя 
зна чэнні. Невыпадкова ў канец верша вынесены наступны 
тэзіс: «Добры агонь на чужыне, // Толькі грызе вочы дым» [4, 
т. 4, с. 123]. Радзіма для М. Танка і яго лірычнага героя з’яў-
ляецца першаснай, лёсавызначальнай каштоўнасцю. Таму 

як бы цёпла і ўтульна ў фізічных адносінах не было на чу-
жы не, душа плача па страчанай бацькаўшчыне.

Нечаканую, арыгінальную трактоўку атрымлівае ў мас-
тацкім свеце М. Танка прыказка, якая падкрэслівае адасо-
бленасць чалавека ад грамадства, яго абыякавасць, нежа-
данне жыць аднымі клопатамі з іншымі людзьмі: мая хата 
з краю – нічога не знаю. У кантэксце танкаўскага верша 
вобраз хаты з краю семантычна звязаны не з паняццем 
«або чына», а з паняццем «перадавая». Лірычны герой вер-
ша, як салдат на перадавой, першым прымае на сябе ўдар 
вятроў, якія збіліся з дарогі, «хмар снежных і дажджлівых» 
[4, т. 4, с. 151]. Падобная альтэрнатыва прымушае лірычнага 
героя дзейнічаць. Таму ў яго «ўсе дні – клапатлівыя, // Усе 
ночы – бяссонныя, // Усе лавы – занятыя, // І ніколі не гуля-
юць, // Ні хвіліны не святкуюць // Ні печ, ні качарэжнік, // Ні 
міскі, ні лыжкі, // Ні конаўкі, ні цымбалы» [4, т. 4, с. 151]. 
Невыпадкова паэт адрывае ад прыказкі першую шматзнач-
ную яе частку. Гэта дае яму магчымасць для шматлікіх ім-
пра візацый, для выяўлення душэўнай высакароднасці 
і шчодрасці лірычнага героя, тыповага прадстаўніка бела-
рускага этнасу.

Беларускія гасціннасць, шчодрасць, талерантнасць 
апя ваюцца М. Танкам і ў вершы «Кажуць-баюць». Статус 
добрых гаспадароў надаецца ў беларускіх вёсках дзякуючы 
ўменню прыняць гасцей. Традыцыі народнага інтэр’еру 
прадугледжваюць размяшчэнне стала бліжэй да самага 
свяшчэннага месца хаты – чырвонага кута: «Не вугламі, // 
А застоллем і гасцямі // Хата на людзях красна. // І таму на 
ганаровым // Месцы ставім стол хваёвы // Для бяседы 
і віна…» [4, т. 5, с. 312]. Як бачым, прыказка надзвычай ар-
ганічна «прыжылася» ў ідэйна-мастацкім малюнку верша 
і падкрэслівае не толькі добразычлівасць і хлебасольнасць 
вяскоўцаў, але і дапамагае выявіць асноватворныя элементы 
народнага светаразумення.

Прыказкі і прымаўкі валодаюць, як вядома, дыдак тыч-
нымі характарыстыкамі, яны арыентаваны на ўважлівага 
суразмоўцу, апанента, рэцыпіента. Дыялагічнасцю, пале-
мічнасцю пазначаны і вершы М. Танка, якія з’яўляюцца 
вольнымі трактоўкамі народных афарызмаў («Кажуць-ба-
юць», «Кажуць…» і інш.). 

Своеасаблівая палеміка М. Танка з катэгарычнымі на-
род нымі выказваннямі раскрываецца ў вершы «Кажуць…». 
Калі прыказкі – увасабленні народнага розуму, мудрасці, 
назіральнасці, практычнага вопыту, то, на думку лірычнага 
героя верша, кожны чалавек, дзякуючы сваёй дапытлівасці 
і цікаўнасці, жадае праверыць іх правамоцнасць і справяд-
лівасць на сваім уласным вопыце: «Кажуць: // «Цішэй 
едзеш – далей будзеш». // Мо праверыць? // «А за кукіш круп 
не купіш». // А я думаў? // «Праўда люба, хоць і груба». // 
Ці заўсёды? // «Папрацуеш – смак пачуеш». // Мо і праўда? // 
Кажуць: «Смерць вянчае славай». // Пачакаю?» [4, т. 4, 
с. 249]. Лірычны герой М. Танка – чалавек, які мысліць, 
ацэньвае ўсё ў жыцці з дапамогай практычнага розуму. Яго 
неабыякавасць, апантанасць пытаннямі гарманічнага све-
та ўладкавання выяўляецца ў вершы праз рытарычныя пы-
танні, якія не столькі абвяргаюць, колькі сцвярджаюць 
прыя рытэтнасць народнага светапогляду і светаразумення.

Народная мудрасць, заключаная ў прыказках і пры маў-
ках, на думку М. Танка, ніколі не страціць сваёй актуаль-
насці. А няўважлівае стаўленне да комплексу народных ма-
ральна-этычных, духоўных, практычных законаў і рэ ка-
мендацый, выпрацаваных на працягу тысячагоддзяў чала-
вечай гісторыі, абарочваецца драмамі і трагедыямі. Так, 
у вершы «Сем раз адмер…» сцвярджаецца грунтоўнасць 
і быційная значнасць народнага выслоўя пра шкоднасць па-
спешлівасці і легкадумнасці ў вырашэнні жыццёва важных 
спраў. Гэтым правілам кіраваліся ў жыцці продкі, будуючы 
хату, ставячы печ. Але няўдзячныя нашчадкі аслухаліся 
баць коўскіх запаветаў. І як вынік – «чорны саван тарфянікаў 
перагарэлых», «труна паўночным рэкам», «жалобны ве-
тразь у будучыню…» [4, т. 6, с. 73–74].
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Усведамляючы быційную значнасць народнай філасофіі, 
паэт падключае прыказкі і прымаўкі да рэалій жыцця 
канкрэтнага чалавека, дзе нават абсалютныя маральна-
этычныя і духоўныя крытэрыі здаюцца бездапаможнымі: 
«Той, хто сказаў, // Што жыццё пражыць – // Не поле перайс-
ці, // Відаць, ніколі // Не пераходзіў // Поля замініраванага» [4, 
т. 5, с. 221]. У дадзеным выпадку паэт нібы гуляе з сэнсамі 
прыказкі, з яе славеснымі кампанентамі. Жыццё пражыць, 
сапраўды, – не значыць па прамой, без усялякіх перашкод, 
перасячы поле. Але для таго, хто пераходзіў праз міннае 
поле, адзін крок здаваўся пераходам праз цэлае поле, а ім-
гненне – вечнасцю. Калі чалавекам кіруе страх, час спра-
соўваецца, кандэнсуецца ў адно маленькае імгненне. Такім 
чынам, народны афарызм дае штуршок для мастацка-філа-
софскіх разваг паэта пра змястоўнасць чалавечага жыцця.

Тэмамі для прыказак і прымавак не заўсёды становяц-
ца сур’ёзныя пытанні чалавечага быцця. Так, і М. Танк ча-
сам у мастацкім перасэнсаванні традыцыйнага зместу пры-
казак і прымавак выкарыстоўвае магчымасці камічнага ад-
люстравання жыцця. У вершы «Стары закон» паэт спрабуе 
абыграць семантыку прыказкі «Недасол – на стале, пера-
сол – на спіне». Паводле народных прыкмет, ежу перасоль-
ваюць закаханыя: «Прызнаюся: не раз, // Знарок, сам пе ра-
сольваў // Тваю зацірку, // Каб мець за што, // Хоць пацалун-
камі, // А дапячы табе» [4, т. 6, с. 186].

Калі танкаўскі дыдактызм заключаецца ў падтэксце яго 
твораў, то павучальнасць паэзіі А. Вярцінскага відавочная. 
Невыпадкова В. Русілка назвала свой артыкул, прысвечаны 
аналізу яго паэтычных набыткаў, «Вучыць чалавечнасці». 
Даследчыца мяркуе: «Творы А. Вярцінскага, як правіла, свя-
дома зарыентаваны на дыдактызм, перакананне. Паэт не 
стамляецца вучыць чалавечнасці, патрабаваць высока ма-
ральнага і сумленнага стаўлення да жыцця, выка рыс тоў-
ваючы напрацаваны тысячагоддзямі духоўны вопыт біб-
лей скіх прытчаў, старажытных міфаў і філасофскіх кан цэп-
цый, архетыпы і мастацкія сімвалы фальклору і літаратуры. 
А. Вярцінскі надзвычай чуйны да сутнаснага, умее ўзняць 
дэталь альбо канкрэтны характар да ўзроўню агульна чала-
вечых сэнсавобразаў, сфармуляваць думку ў скандэнсавана 
змястоўнай форме афарызму ці, наадварот, трапна рас-
крыць алагізм сітуацыі, разбудзіць разумовую актыўнасць 
чытача, падключыць яго да працэсу творчасці» [3, с. 259].

Даволі часта дыдактычны сэнс вершаў А. Вярцінскага 
раскрываецца праз сатырычнае выяўленне адмоўных праяў 
чалавечага быцця. Так, у вершы з відавочнай прыказкава-
этымалагічнай назвай «Пра воўка памоўка…» паказваецца 
сутнасць такой небяспечнай сацыяльнай з’явы, як пры ста-
савальніцтва, хамелеонаўшчына. Праз умоўна-казачны во-
браз ваўка-пярэваратня падкрэсліваецца драпежная сут-
насць падобнага тыпа: «Ай ды воўча! Ай ды ён! // Ды ён жа 
двойчы хамелеон! Там, дзе авечкі, – у шкуры авечай. // Там, 
дзе чалавекі, – у чалавечай…» [2, с. 22]. Такім чынам, верш 
А. Вярцінскага, пабудаваны на аснове паэтыкі прыказкі, 
папярэджвае сучаснае грамадства аб тым, што ў натоўпе ча-
сам немагчыма пазнаць драпежніка, які шукае ахвяру, шу-
кае зручнага моманту, няўважлівасці, адсутнасці пільнасці, 
каб здзейсніць злачынства.

У мастацкай сістэме А. Вярцінскага прыказкі і прымаў-
кі выступаюць і ў ролі эпіграфаў, якія акрэсліваюць ідэйна-
мастацкі змест верша. Сатыра А. Вярцінскага ў вершы 
«Няма дурных» накіравана супраць мяшчанскай, спажы-
вец кай псіхалогіі, ускладненай кар’ерызмам. Паэт арганіч-

на падключае да сваіх разваг прыказкі і прымаўкі «дурны, 
дурны, а шкварку любіць», «ласы на чужыя каўбасы», «за 
ку кіш круп не купіш». 

Своеасаблівую быційна-анталагічную інтэрпрэтацыю 
набываюць афарыстычныя народныя выслоўі ў цыкле вер-
шаў А. Вярцінскага «Лясныя прымаўкі». Паэт шчодра ка-
рыстаецца тут магчымасцямі аўталагічнага пісьма, калі 
мас тацкая метафарызацыя змяняецца амаль даслоўным ра-
зу меннем і выяўленнем сэнсу прымаўкі. Прычым, сэнс 
пры маўкі абыгрываецца ў адпаведнасці з маральна-этыч-
ны мі, эстэтычнымі і духоўнымі арыенцірамі лірычнага ге-
роя і самога аўтара. Так, прымаўка «ваўкоў баяцца – у лес не 
хадзіць» паспрыяла нараджэнню цэлага шэрагу ары гі-
нальных аўтарскіх асацыяцый: «У лес не хадзіць – не мець 
ля сіны. // Лясіны не мець – не мець хаціны. // Хаціны не 
мець – дзяцей не радзіць. // Словам, баяцца ваўкоў – // не 
мець дачок і сынкоў» [2, с. 217]. Для А. Вярцінскага і яго лі-
рычнага героя сама думка пра немагчымасць лясной пра-
гулкі – найгоршае пакаранне, бо страчваецца магчымасць 
душэўнай асалоды, адкрыцця новага, магчымасць самой 
творчасці. 

Лірычны герой А. Вярцінскага, як і лірычны герой 
М. Тан ка, – чалавек-дзівак. У яго цалкам адсутнічаюць ты-
пова спажывецкія інтарэсы. Ён здольны захапіцца пры га-
жосцю самай звычайнай, непрыкметнай з’явы, пра што свед-
чыць верш з названага цыкла з прымаўкай-эпіграфам «хто 
ў лес, а хто па дровы»: «Хто ў лес, а хто па дровы. // З та бой 
ісці я ў лес гатовы, // каб там, на сонечным узлессі, // слухаць 
шум сосен, птушыныя песні // і быць шчаслівым…» [2, с. 218].

У гэтым рэчышчы зусім не выпадковым з’яўляецца бу-
дова асацыятыўнага раду вакол прыказкі «ласае цяля дзве 
маткі ссе, а гордае ніводнае» («Яшчэ адна казка пра белага 
бычка»). У адрозненне ад бясконцай жартоўнай казкі, верш 
А. Вярцінскага набывае драматычна-трагічнае гучанне. Яго 
белы бычок становіцца ахвярай грамадства, бо колерам ску-
ры не падобны да іншых. Такім чынам, пашыраецца і ўз ба-
гагаецца сэнс народнага выслоўя: А. Вярцінскі выкрывае 
зла чын ную псіхалогію грамадства, якое знішчае тых, хто 
вы лучаецца сярод іншых пэўнымі ўласцівасцямі. Відавоч-
на, шукаючы прыкметы чалавечнасці, «чалавечыя знакі» 
ў грамадстве, паэт шляхам выкарыстання народнага бы цій-
нага вопыту, заключанага ў прыказках і прымаўках, пры му-
шае чытача крытычна асэнсоўваць рэчаіснасць і свае ўлас-
ныя ўчынкі. Невыпадкова адзін з яго вершаў мае краса-
моўны эпіграф «Дурняў не сеюць і не жнуць, самі нараджа-
юцца». Верш складаецца з двух рытарычных пытанняў, за 
якімі відавочны мастацкі прагноз развіцця сучаснага гра-
мадства, выкладзены ў лірыцы А. Вярцінскага.

Такім чынам, прыказкі і прымаўкі ў паэзіі М. Танка 
і А. Вяр цінскага падпарадкаваны задачам мастацкага выяў-
лен ня і сцвярджэння агульначалавечых каштоўнасцей.
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НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА В РУССКОМ БЫТУ И ЛИТЕРАТУРЕ XVIII СТОЛЕТИЯ

Валентина Соколова (Могилев, Беларусь)

XVIII столетие в истории России справедливо принято 
считать переходным периодом. Это была эпоха формиро-
вания мощного национального государства, явившаяся 
переломным моментом и в истории русского национально-
го самосознания, в числе важнейших атрибутов которого 
неизбежно вставал вопрос об отечественной старине и на-
циональной культуре.

Интерес к народной культуре как хранительнице исто-
рической старины определялся стремлением обрести под-
линно национальные ориентиры в повседневной бытовой 
жизненной практике и общественной жизни. «Нужен был 
идеал, – писал А. Н. Пыпин, – и этого идеала стали искать 
в полузабытой старине, из которой можно было извлечь по 
желанию образцы добродетели и мудрости, забыв образцы 
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пороков и невежества Это обращение было вполне есте-
ственно: куда иначе было обратиться…» [1, Ш, с. 113].

Связь с национальными корнями не прерывалась даже 
в период петровских реформ. Петр, отбрасывая все то, что 
стесняло развитие страны и народа, понимал значение 
в жизни идущих из глубины веков собственно русских на-
родных основ. В этом смысле петровская реформа имела 
глубоко национальное значение. «В силу этого, – отмечает 
Пыпин, – происходило явление, которое не только не про-
тиворечило реформе, но именно отвечало ее существу, яв-
ление, состоящее в том, что в течение XVIII века новое об-
разование с особой ревностью направилось на изучение 
русской земли, народа, какое в этом духе и в этих размерах 
XVII веку было совсем неизвестно» [1, III, с. 114].

Реформа царя затронула все стороны русской действи-
тельности, в том числе и народную культуру. Отрицая 
в жизни все отжившее и устаревшее, Петр стремился оста-
вить и укрепить в ней все то, что казалось ему положитель-
ным и ценным. Он, например, высоко ценил народные пес-
ни и народные увеселения и, как замечает М. К. Азадов-
ский, ему даже приписывалось сочинение известной в свое 
время песни «Как по матушке по Неве-реке»[2, с. 47]. Из-
вестно, что указом 1722 года царь разрешил в народные 
праздники после литургии « всякие народные забавы». То, 
что отцу его казалось оскорблением религии, Петр расце-
нивал как проявление народной жизни. Он понимал живу-
честь в народе веками складывавшихся обычаев и миро-
воззренческих представлений, составлявших основу его 
национально- бытового уклада.

Народная культура занимала важное место не только 
в крестьянском быту. В свое время П. Н. Сакулин, давая ха-
рактеристику эпохе XVIII cтолетия, отмечал популярность 
народного предания в дворянском сословии, в чем усма-
тривал проявление подлинной народности, стиравшей со-
словные различия и связывавшей русский народ в единую 
семью [3. с. 108]

Народная культура проникала не только в дворянский 
поместный быт, но и в быт аристократического общества, 
вплоть до придворной знати. Дочь Петра, Елизавета, рус-
скую народную поэзию ценила выше, чем европейскую ху-
дожественную словесность.

Большой любительницей русской песни была Екатери-
на II, при дворе которой народные влияния были особенно 
сильны. Императрица всячески поощряла любителей на-
родной поэзии, собирателей фольклора, сказителей.

Однако дворянский фольклоризм носил чисто декора-
тивный, прикладной характер. На фольклор смотрели как 
на историческую древность, определявшую национальное 
своеобразие русской жизни. 

В дальнейшем в связи с обострением социальных про-
тиворечий взгляд Екатерины на роль фольклора в обще-
ственной жизни значительно меняется. Она на него начи-
нает смотреть как на важнейшее средство решения полити-
ческих задач, одной из которых было воспитания народа 
в духе преданности и патриотизма. Императрица тщатель-
но отбирает фольклорный материал, особенно интересует-
ся сказками, пословицами и поговорками, сама их сочиня-
ет, вводит элементы народного творчества в собственные 
сочинения («О царевиче Февее», «О царевиче Хлоре»). Оп-
ре деленное служебное назначение имел и ее сборник по-
словиц «Выбранные российские пословицы» (1782).

Наряду с другими формами проявления интереса к на-
родной культуре наблюдались и факты так называемого 
низового фольклоризма. Это широкое распространение хо-
дивших по рукам рукописных сборников устнопоэтиче-
ских материалов – сказок песен, былин, пословиц, погово-
рок и других жанров фольклора. Среди них можно было 
встретить и сборники, составленные с чисто профессио-
нальной целью («Собрание стихотворений, воспеваемых 
слепцами на торжищах», «О победе над шведами»). Народ-
ные произведения включались в сборники самого различ-
ного содержания. Их владельцами и читателями были люди 
самых разных социальных слоев. Многие имена собирате-
лей и меценатов, покровительствующих собиранию этих 
материалов, известны. Одним из них был уральский завод-
чик Прокофий Демидов, сыгравший неоценимую роль 

в создании сборника Кирши Данилова «Древние россий-
ские стихотворения»(1804). 

Фольклорно-этнографическая тема оказывается в цен-
тре внимания деятелей науки и искусства, интерес к народ-
ной жизни охватывает широкие слои русского общества. 
Народный быт проникает на театральную сцену. Раскрывая 
небывалый интерес в XVIII в. к народному быту, Пыпин го-
ворит о проводившихся многочисленных этнографиче-
ских, географических исследованиях, издании собраний 
фольклора Новикова Чулкова, Попова, Левшина, Дмитрие-
ва, Богдановича и других собирателей [1. III, с. 114–115], по 
которым горожане и представители аристократических 
верхов в основном и знакомились с самим народом и с на-
родной культурой. В изображении сельского жителя на 
сцене, как правило, преобладало стремление не оскорбить 
«нежный слух» театральных зрителей грубостью провин-
циального быта.

Во второй половине XVIII в. более приемлемо было 
изображение деревни и представителей народной среды 
в квазиантичном антураже, совершенно не соответствую-
щем их истинному положению. Интересное описание лю-
бительской постановки пасторали на сцене домашнего теа-
тра конца XVIII в. оставил нам неизвестный священник: 
«Когда занавес поднимается, выдет с боку красавица Дуня-
ша – ткача дочь. Волосы наверх подобраны, напудрены, 
цветами изукрашены, на щеках мушки налеплены, сама 
в пампадуре на фижмах. В руке посох пастушечий, с алыми 
и голубыми лентами. Станет князя виршами поздравлять. 
И когда отчитает, Параша подойдет, псаря дочь. Эта па-
стушком наряжена, в пудре, штанах и камзоле. И станут 
Параша с Дунькою виршами про любовь да про овечек рас-
сказывать, сядут рядком и обнимутся <… > Андрюшку, по-
варенка, сверху на веревках спустят, бога Феба он представ-
ляет, в алом кафтане, в голубых штанах, с золотыми блест-
ками. В руке доска прорезная, золотой бумагой оклеена, 
прозывается лирой, вокруг головы у Андрюшки золоченые 
проволоки натыканы, вроде сияния. С Андрюшкой девять 
девок, бывало, спустят: все напудрены, все в белых робро-
нах, у каждой в руках нужная вещь. У одной скрипка, у дру-
гой святочная харя, у третьей зрительная труба. Под музы-
ку стихи пропоют, венок подадут, и такой пасторалью все 
утешены»[4, I ].

Тем не менее интерес к старинной русской традиции 
и простонародной жизни были характерны для всех слoев 
русского общества, как в бытовом, так и в литературном 
плане.

Фольклорная стихия оказывала серьезное воздействие 
на художественную словесность – как на представителей 
классицизма, так и на сентименталистов. Однако понима-
ние устного народного творчества, его носителей и его роли 
в художественном произведении у писателей разных идео-
логических ориентаций было различным. Для представите-
лей аристократических кругов литературный фольклоризм 
был частью общего фольклоризма эпохи. Для Сумарокова 
и сумароковцев, например, фольклор был важен, прежде 
всего, как формообразующий элемент. Охотно используя 
народную поэзию в своем творчестве, Сумароков никогда 
не задумывался о ее содержании и давал ей очень низкую 
эстетическую оценку, что проявилось уже в его сборнике 
«Притчи». В народной среде он видит лишь грубость, не-
вежество, оголенный физиологизм, полное отсутствие ду-
ховного начала. Как автор притч (басен) он нередко исполь-
зует ходившие в народе анекдотические рассказы и неверо-
ятные, далеко не типичные для деревенского мира жизнен-
ные случаи. Так, притча «Деревенские бабы» основана на 
сюжете широко известной в народе анекдотической сказки 
о том, как мужики и бабы поменялись ролями: бабы стали 
выполнять мужскую работу, а мужики женскую и что из 
этого вышло. В том же духе созданы притчи «Невеста за 
столом», «Девка», «Кулачный бой» и другие.

Типичным примером выражения просветительской 
позиции в отношении к народному творчеству в конце 
XVIII в. может служить наследие Державина, отдельные 
произведения которого явно восходят к устнопоэтическим 
источникам. Влияние народно-поэтических тем, образов, 
сюжетов, ритмов особенно отчетливо проявляется в его ли-
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рике («Стрелок», «Русские девушки», «Похвала комару», 
«Атаману и войску донскому» и др.). Трудно назвать друго-
го писателя XVIII в., в творчестве которого так ярко проя-
вилось бы чувство родного языка и ощущение народности 
как у Державина. Однако отдельные моменты в отношении 
к народной поэзии сближают его позицию с позицией Су-
марокова. Признавая историческое значение фольклора, он 
в то же время считал его порождением грубого вкуса. Свою 
точку зрения по данному вопросу он выразил в «Рассужде-
нии о лирической поэзии» (1811). в которой, размышляя 
о мелодиях русских народных песен, приходит к выводу, 
что они были заимствованы из древней Греции. Державин 
признает богатство их содержания, отражение в них прав-
дивого и «живого воображения дикой природы», «трога-
тельных нежных чувств и даже картин в духе Оссиана, 
«возбуждающих к героизму». Но, признавая в народных 
песнях те или иные достоинства, он всякий раз делает ого-
ворки типа: «нельзя сказать, чтоб в них…», «хотя и не во 
всем…». 

К концу XVIII в. значительно окрепли идеологические 
тенденции демократической фольклористики, ярким пред-
ставителем которой выступил А. Н. Радищев. 

Фольклор всегда был тесно связан с этнографией и рас-
сматривался часто как историко-этнографический источ-
ник, но в XVIII в. их научное осмысление, как и связанная 
с ними проблема народности, находилось на очень низком 
уровне. Скорее всего это была народность без народа. Хотя 
фольклоризм далеко не во всем совпадает с понятием на-
родности, но именно на почве фольклоризма и этнографиз-
ма происходило постепенное сближение литературы и ис-
кусства с подлинной народностью. Понимание народности 
как категории эстетической, явившейся результатом разви-
тия прогрессивной философской мысли, отражающей ху-
дожественное сознание общества, его идейно-нравствен-
ные ориентации, пробудится значительно позже.
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СОН ЯК ВЫЯЎЛЕННЕ ПАТАЕМНАГА ЖАДАННЯ ГЕРОЯ Ў ПАЭМАХ 
«СОН АЛЕСІ» А. Э. АДЫНЦА І «ДЗЯДЫ» А. МІЦКЕВІЧА

Сафія Тычына (Мінск, Беларусь)

Народныя традыцыі тлумачэння сну, успрыманне мроі 
як шляху ў іншасвет, з аднаго боку, і амбівалентныя ад но-
сіны да сну хрысціянскага светапогляду, з другога, знайшлі 
адлюстраванне ў творах такіх пісьменнікаў Беларусі ХІХ ст., 
як А. Міцкевіч, А.Э. Адынц, Я. Чачот, Т. Зан, Ф. Савіч, 
Я. Баршчэўскі, В. Дуніна-Марцінкевіч, Ф. Багушэвіч. Зва-
рот пісьменнікаў да мастацкіх магчымасцей сну ў значнай 
ступені быў выкліканы ўплывам рамантызму, які ў пошу-
ках альтэрнатыўнай рэчаіснасці, што задавальняла б духоў-
ныя патрэбы чалавека, засяродзіўся на гісторыі і фальклоры, 
дзе сон адыгрываў прыкметную ролю (сны вялікіх людзей 
прадвызначалі разгортванне важных для гісторыі падзей, 
фальклорныя тэксты адлюстроўвалі спецыфічную кан цэп-
цыю сну). 

Значная частка сноў у беларускай літаратуры ХІХ ст. 
выконвае выключна сюжэтастваральную функцыю і звяза-
на з народным уяўленнем пра прароцкія магчымасці сну. 
Прароцкія літаратурныя сны – найбольш яскравы і няў-
далы (безумоўна, не з пункту погляду мастацтва, а псіхало-
гіі) узор імітацыі сноў, паколькі яны, як правіла, скіраваныя 
на выкананне адной мэты – прадказання альбо папя рэ-
джан ня наступных падзей у творы, для чаго аўтар робіць 
сімволіку такіх сноў як мага болей празрыстай, даступнай 
для разумення і тлумачэння. Асабліва гэта справядліва ў ад-
носінах да сноў тых герояў, якія не маюць магчымасці звяр-
нуцца да прафесійнага тлумачальніка сноў (жраца, ведзь-
мака альбо чараўніцы і г. д.). Іншая справа, калі ў творы 
з’яўляецца «спецыяліст» па снах. У гэтым выпадку сімволі-
ка сну ўскладняецца, і магчымасць раскрыцця яе патаемна-
га сэнсу даецца толькі гэтаму тлумачальніку (у якасці 
прыкладу можна прывесці сон Гедыміна ў творах А. Міцке-
віча «Пан Тадэвуш» і Я. Чачота «Радзівіл, альбо заснаванне 
Вільні», «Заснаванне Вільні. 1322», дзе вобраз жалезнага 
ваўка на гары мог быць інтэрпрэтаваны па-рознаму, у за-
лежнасці ад таго, як паставіцца да сну паганскі жрэц, адга-
даць жа ў ім будучы слаўны горад самастойна чытачу даволі 
складана). 

У рамантычнай паэме А.Э. Адынца «Сон Алесі» мроя 
дзяўчыны, як і значная частка літаратурных сноў наогул, 
мае прагнастычную, прароцкую афарбоўку, але насамрэч 
з’яўляецца відавочным выяўленнем жадання дзяўчыны. 
Аўру прароцтва, як і ў выпадку сну Гедыміна, надае яму 
пры сутнасць прафесійнага тлумачальніка – вядзьмаркі, 
якая разглядае мару дзяўчыны пра каханага як перспектыву 
шлюбу. Праз неспакой, збянтэжанасць Алесі, ваганні яе пе-

рад аповедам сну, аўтар вельмі ўдала паказвае, наколькі 
важ ны сон для яе, бо сама дзяўчына здагадваецца, што 
выдасць сябе, свае таемныя думкі, жаданні і пачуцці праз 
пераказ сну, таму яна ўдае раўнадушша: 

«Lecz nie sądż matko, że ja w sny wierzę,
Lub żem przyszłości ciekawa,
Śmiejesz się! wierz mi! mówię ci szczerze,
Że to jest tylko zabawa» [6, с. 26].

Сімволіка сну вельмі празрыстая: вобразы дзяўчыны 
і яе каханага замяняюцца вобразам галубінай пары. «Го-
луб – улюбёны вобраз у песеннай творчасці, сімвал вернас-
ці ў каханні, пяшчотных дачыненняў у сям’і. «Як галубкі» – 
азначае суладна, палюбоўна» [4, с. 122]. Вобраз гняздзечка, 
безумоўна, трэба звязваць з стварэннем сям’і, домам. Мала-
дыя таполі, кветкі (рамантычны пейзаж) падкрэсліваюць 
узрост дзяўчыны, пару яе «цвіцення», росквіту яе хараства. 
Відавочна, што дзяўчына сама здагадваецца пра значэнне 
свайго сну, але яе турбуюць паводзіны голуба (каханага), 
які па незразумелай прычыне пакідае галубку (каханую), 
а потым вяртаецца. Алеся спрабуе ўтаіць ад варажбіткі, хто 
быў з ёю ў сне, прыкідваецца, што не памятае, але ўсё ж пад-
даецца і збянтэжана прызнаецца, што гэта быў мужчына. 
А.Э. Адынец перадае сарамлівасць дзяўчыны, яе імкненне 
кахаць і быць каханай. 

Наогул крыніцы самога сюжэту паэмы трэба шукаць 
у вясельна-абрадавай паэзіі, дзе сны дзяўчыны пра галубоў 
прадказваюць вяселле: «Да з суботы да на нядзелю // Гануля 
сон сасніла // Да матачцы да спавясціла: // – Ой, мамачка мая 
родная, // Ой, што ж бо я за сон сніла: // Сівы голубы да паля-
целі, // Белы жэмчуг развярцелі, // А золата па сы па лі. // – Га-
нулька, маё дзіцятка, // Дурны ты розум маеш, // Свайго сну 
не разгадаеш: // Сівы голубы – то сваты твае, // Белы жэм-
чуг – коскі твае, // А золата – слёзкі твае» [1, с. 53].

Калі ў жаданні-сне Алесі пануе атмасфера рамантычнай 
пяшчоты (ніякіх жарсцяў каханых, а толькі чыстае, безза-
ганнае пачуццё), то сон-жаданне сенатара з паэмы «Дзяды» 
А. Міцкевіча атрымлівае іншае гучанне. Варта адзначыць, 
што на сна-творчасць А. Міцкевіча паўплывала не толькі 
ве данне народных традыцый тлумачэння сноў. У сваёй ма-
награфіі «Майстры сну: Міцкевіч-Славацкі-Красінскі» М. Пя-
сецка пералічае і іншыя крыніцы натхнення славутага пісь-
менніка: дзіцячыя ўражанні ад назіранняў за народнымі 
аб радамі, Стары і Новы Запавет, «Віленскі магнетычны 
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дзён нік» (вялікай папулярнасцю карысталася вучэнне аў-
стрый скага ўрача Франца Месмера пра «жывёльны маг не-
тызм», пры дапамозе якога, як лічылася, можна было пад-
парадкаваць волю чалавека, прадказаць лёс, пераўвасобіцца, 
зазірнуць у патаемныя сферы душы, перайсці мяжу паміж 
светамі), літаратура з матывам сну (асабліва рамантычная 
літаратура), уласныя сны паэта ці сны знаёмых пра яго (на-
прыклад, вялікае значэнне для яго меў сон Генрыеты Анк-
віч, у якім А. Міцкевіч з’явіўся ў белых шатах), спецыфічныя 
творчыя прасвятленні-імправізацыі паэта і інш. 

У сне сенатара няма раўнавагі, але ёсць кантраст, кі-
данне з адной крайнасці ў іншую, нечаканы, рэзкі пераход 
ад шчасця да жаху, ад жыцця да смерці, ад прыемных герою 
малюнкаў уласнага жыцця да агіднага тлення. У сцэне пад 
назваю «Сон сенатара» А. Міцкевіч паказвае амбівалент-
насць з’явы сну. У дадзеным выпадку гэта і «салодкі сон», 
калі сенатару сніцца тое, што яму жадаецца (у духу высноў 
З. Фрэйда, пра тое, што сон – выява нашых патаемных жа-
данняў: «Сенатар зноў у ласцы, ласцы, ласцы, ласцы» [2, 
с. 175]), і «кашмарны сон» («Ах! Паміраю я! Ужо гнію ў магі-
ле. // І прах мой чарвякі нашчэнт ужо стачылі. // Усе пакіну-
лі мяне. Як пуста, глуха!» [2, с. 175]).

Паэт падкрэслівае іронію лёсу людзей з пасадай, 
кштал ту сенатара: іх шчасце, якім яны хваляцца і ганарац-
ца, залежыць усяго толькі ад позірку цара ці ад таго, як 
слушна заўважыла польская даследчыца М. Пясецка, на 
якім баку сенатар спіць [7, с. 68]. Шчаслівы сенатар пера-
вяр нуўся на іншы бок і сон «пераварочваецца» з ім: цар ужо 
холадна глядзіць, а гэта – прысуд, смерць. Падзенне сената-
ра з ложка ў канцы сну полісемантычнае. Гэта і маральнае 
падзенне, гэта і спусканне ўніз па кр’ернай лесвіцы, гэта 
і скідванне з неба на зямлю (ці ў пекла). Матыў скідвання 
ў пекла, які сустракаецца ў рамантычных творах, паходзіць, 
на думку даследчыка Д. Нячаенка, з антычнасці (скідванне 
ў Тартар). М. Пясецка так піша пра гэты момант у «Дзядах»: 
«Сувязь паміж тым, што робіцца з целам Сенатара, які 
спіць, і акцыяй сну, паэт даводзіць да гратэскнай куль мі-
нацыі ў тым моманце, калі грэшнік падае з ложка на зямлю» 
[7, с. 68–69].

Трэба дадаць, што апісанне «прыемнай» часткі сну се-
натара і самога працэсу сну, А. Міцкевіч зрабіў максімальна 
агіднымі. Рухі сенатара ў сне («пераварочваецца», «плюе», 
«ка лупае пальцам у вуху») даюць яму негатыўную харак та-
рыстыку – у сне чалавек не кантралюе сябе і таму ў сне 
выяўляецца сапраўдная сутнасць чалавека. У гэтай сувязі 
можна згадаць цікавы эпізод з аповесці Дж.Д. Сэлінджэра 
«Над бяздоннем у жыце», дзе брат назірае за сном сваёй 
сястры і думае: «Дзіўная штука: калі дарослыя спяць, рас-
крыўшы рот, у іх агідны выгляд, а ў дзяцей – ніколькі. З дзець-
мі – усё інакш. Нават калі слінкі ў іх цякуць у сне – і тое на 
іх глядзець не агідна» [5, с. 113]. Прыём назірання за чужым 

сном часта выкарыстоўваецца пісьменнікамі. Праз успры-
няцце таго, хто назірае, у чытача фармуецца ўяўленне пра 
спячага і пра стасункі, адносіны назіральніка і спячага. На-
огул матыў віжавання за чужым сном прысутнічае ў многіх 
рамантычных тэкстах: у творах А. Міцкевіча «Раман тыч-
насць» і «Дзяды», у Я. Баршчэўскага ў «Шляхціцы Заваль-
ні», «Жыцці сіраты». Гэта – яшчэ адна асаблівасць літа ра-
турных сноў: у іх заўжды ёсць матыў падглядвання. Пад-
глядвання за патаемным, схаваным, віжавання за чужой 
ду шой, за чужымі думкамі. У ролі таго, хто назірае, могуць 
вы ступаць іншыя персанажы (яны глядзяць за спячым ці 
той, хто сніць/сніў, пераказвае свой сон каму-небудзь), а мо-
жа і сам чытач, які пачынае рабіць пэўныя вывады адносна 
характару героя паводле яго сну. Такім чынам, адзін сон 
заўжды бачаць двое.

Па вялікім рахунку, сон сенатара мае прагнастычную 
функцыю. Сенатар у сне бачыць сваю жудасную будучыню, 
тое, што яго чакае: смерць, пакаранне за грахі, за несумлен-
насць (тут дарэчы і д’яблы, якія радуюцца ў прадчуванні 
та го, як яны расправіцца з сенатарам).

У прынцыпе, аўтары (і Адынец, і Міцкевіч) у снах ге-
рояў выяўляюць досыць стандартныя жаданні людзей. Пра 
што можа марыць, так бы мовіць, сярэднестатыстычная дзяў-
чына? Пра шчаслівы шлюб, пра каханне. Пра што ма рыць 
чалавек з пасадай? Пра яшчэ большае ўзвышэнне, а ў вы-
пад ку сенатара яно магчымае толькі тады, калі да яго мае 
ласку цар. Такім чынам, у гэтых снах адлюстроўваюцца 
патаемныя жаданні герояў, што дапамагае раскрыццю іх 
ха рактараў. Сны спрыяюць асэнсаванню ідэйнага зместу 
твораў.
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ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫЕ МИФОЛОГЕМЫ В РАННЕЙ ЛИРИКЕ А. БЛОКА

Екатерина Хальпукова (Минск, Беларусь)

Описание пространственно-временных параметров 
художественной картины мира составляет основу автор-
ских космогонических мифов. Принципы организации 
и становление мифологической реальности, в целом, бази-
руется на бинарных оппозициях, концентрирующихся во-
круг категорий «сакрального» – «профанного». 

Ранняя лирика А. Блока наполнена символикой мисти-
ческой дали. 

В поэзии А. Блока далекое пространство – место, где 
пребывает Вечная Женственность: «Богиня жизни, тайное 
светило – // Вдали» [1, с. 37]; «Унося источник света, // Сно-
ва издали манишь» [1, с. 63]; «В полночь глухую рождённая // 
Спутником бледным земли, // В ткани земли облечённая, // 
Ты серебрилась вдали» [1, с. 42]; «Я для тебя в горах зажёг 
костёр, // Но ты – виденье. // … // Там сходишь Ты с далёких 
светлых гор. // Я ждал Тебя. Я дух к Тебе простёр. // В Тебе – 
спасенье!» [1, с. 41]; при этом и сама Вечная Женственность 

может отождествляться с далью: «Она беззаботна, как си-
няя даль» [1, с. 16].

Художественный образ дали у А. Блока часто обуслов-
ливается символом сна («Всё о бессмертьи в сне далёком // 
Мечты мои» [1, с. 31]) или мотивом грез («Лишь мечтанье 
о далёком // С непонятною печалью» [1, с. 28]), которые ста-
новятся неотъемлемыми атрибутами мифологической си-
стемы пространственно-временных координат. Вдали по-
являются заветные зори (лирический герой по принципу 
исторической инверсии заглядывает в будущее): «Верю 
в Солнце Завета, // Вижу зори вдали» [1, с. 95].

Образ-символ дали может указывать и на то, что ввер-
ху, и на то, что впереди (так соединяются вертикальная 
и горизонтальная плоскости): «Пусть призрак он, желан-
ный свет вдали!» [1, с. 23]. 

В ранней лирике русских младосимволистов через две 
темы – бытийную и бытовую – находит отражение мифопо-
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этическая символика платоновского двоемирия. Мир бы-
тия – это воплощение идеи добра, вечной гармонии и ис-
тины; бытовой мир – это деонтологизированная реаль-
ность хаоса и дисгармонии: «Я чувствовал вверху незыбле-
мое счастье, // Вокруг себя безжалостную ночь» [1, с. 17] или 
«В объятия лазурных сновидений, // Невнятных нам, – Себя 
Ты отдаёшь. // … // А здесь, внизу, в пыли, в уничиженьи…» 
[1, с. 66–67]. Такая универсальная семиотическая оппози-
ция определяет вертикаль мифологического и реального 
пространств: «Или – забвенные мечты // Проходят медлен-
но – и ниже // Пылаю я, и выше – ты» [1, с. 79].

В качестве пограничных маркеров могут выступать 
различные символы. В лирике А. Блока таким рубежом яв-
ляется окно. Семантика окна связана с семантикой выхода 
из защищающего пространства дома, поэтому определяет-
ся значением установления контактов с миром (внешним 
или иным): «… И снова подхожу к окну, // Влюблён в мерца-
ющую сагу» [1, с. 162]. Граница между мирами может выра-
жаться и образом двери: «Передо мной закрыта дверь // 
В таинственный приют» [1, с. 84]; «И откроет белой ру-
кою // Потайную дверь предо мною // Молодая, с золотой 
косою, // С ясной, открытой душою» [1, с. 151]; «Я искал го-
лубую дорогу // И кричал, оглушённый людьми. // Подходя 
к золотому порогу, // Затихал пред Твоими дверьми» [1, 
с. 142]; «Отворяются двери – там мерцанья, // И за ярким 
окошком – виденья. // Не знаю – и не скрою незнанья, // Но 
усну – и потекут сновиденья» [1, с. 151]; «Терем высок, 
и заря замерла. // Красная тайна у входа легла» [1, с. 47]. 
Однако наиболее часто пограничные маркеры в ранней по-
эзии А. Блока называются прямо (черта, межа, грань, гра-
ница): «Я здесь в конце, исполненный прозренья, // Я перешёл 
граничную черту» [1, с. 58]; «Предо мной – к бездорожью // 
Золотая межа» [1, с. 95]; «Стою на царственном пути. // … 
// Ступлю вперёд – навстречу мрак, // Ступлю назад – сле-
пая мгла. // А там – одна черта светла, // И на черте – ус-
ловный знак» [1, с. 71]; «Лишь там, в черте зари окровавлен-
ной – // Таинственный, ещё невнятный знак» [1, с. 35]; «Не-
мая грань внедрилась до конца» [1, с. 36]; «Я пытался раз-
бить заколдованный круг, // Перейти за черту оглушающей 
тьмы, // Но наутро я сам задохнулся вдали, // Беспокойно 
простёртый у края земли» [1, с. 37] «Я, запоздалый на грани-
це, // Спокойно жду последних снов, // Забытых здесь, в зем-
ной темнице» [1, с. 75]; «Не знаю за дальней чертой // Жи-
вёт ли лазурное счастье» [1, с. 78]; «Я, в тоске, покину на 
границе // Твой нездешний, твой небесный след» [1, с. 77]; 
«Впереди – огневая черта» [1, с. 174]. 

В мифологической реальности все значимые события 
происходят в центральных точках (мифологическое про-
странство не является гомогенной, т.е. однородной, средой: 
оно состоит из дискретных элементов, так называемых те-
меносов). Центром здесь является любой уголок, где стано-
вится возможным упорядочение хаоса.

В поэзии русских младосимволистов мифологический 
центр определяется образом храма, в котором соединяются 
небесное и земное и моделируется идеальный хронотоп: «Вхо-
жу я в темные храмы, // Совершаю бедный обряд. // Там жду 
я Прекрасной Дамы // В мерцаньи красных лампад» [1, с. 128].

В творчестве А. Блока доминирует личностная пози-
ция, конституирующая временные категории в простран-
стве своего «Я»: «Прошедшее, грядущее – во мне» [1, с. 58]. 
Причем это не столько психологическое пространство эго, 
сколько духовная реальность, центром которой является 
человек. Лирический герой ощущает себя творцом-демиур-
гом, создающим собственный мир: «Смотри туда участно, 
безучастно, – // Мне всё равно – вселенная во мне» [1, с. 56].

В поэзии А. Блока центр часто бывает выражен и ми-
фологемой горы: «Мои огни горят на высях гор» [1, с. 41]. 
Этимологически русские слова «гора» и «гореть» родствен-
ны, а символика огня связана с понятием души, отсюда 
«гора понимается как вместилище душ (ср. английское 
soul – «душа» и тохарское A sul – «гора»)» [2, с. 181]. Так об-
разуется семантический круг «огонь – гореть – гора».

У русских младосимволистов мифологема горы может 
соотноситься с образом холма: «Все, духом сильные, – одни 
// Толпы нестройной убегают, // Одни на холмах жгут огни, 
// Завесы мрака разрывают» [1, с. 33]; «Есть в дикой роще, 

у оврага // Зелёный холм. Там вечно тень. // Вокруг – ручья 
живая влага // Журчаньем нагоняет лень» [1, с. 17].

Для А. Блока неземные горы – это пространство, в ко-
тором пребывает Вечная Женственность: «Вдруг расцвела, 
в лазури торжествуя, // В иной дали и в неземных горах» [1, 
с. 65]. Центром этого мистического пространства является 
ключ жизни: «Ты ж и в сумраке, милая, ближе // К неподвиж-
ному жизни ключу» [1, с. 77].

Центральные точки выделяются и в рамках временных 
категорий. Например, полночь – время, когда мифологиче-
ская реальность становится наиболее ощутимой: «Признак 
истинного чуда // В час полночной темноты – // Мглистый 
мрак и камней груда, // В них горишь алмазом ты» [1, с. 70]. 

Архетипические координаты времени в русской лите-
ратуре начала ХХ века определяются, прежде всего, мифо-
логемой вечности. В художественной мифосистеме раннего 
творчества А. Блока вечность является центральным и струк-
турообразующим символом: «Я знал Тебя, мой вечный друг, // 
Тебя, Хранительница-Дева» [1, с. 127]. 

В поэзии А. Блока, с ее тяготением к изображению они-
рической действительности, образ вечности передается по-
средством мифологемы сна: «О, лучших дней живые были! // 
Под вашу песнь из глубины // На землю сумерки сходили // 
И вечности вставали сны!..» [1, с. 49].

В лирике А. Блока символом вечности и бесконечно-
сти, мифопоэтического пространства, отделяющего от хао-
са упорядоченный мир, является образ сомкнутого круга: 
«Я направляю взор в таинственные страны, – // Тебя не 
вижу я, и долго Бога нет. // Но верю, ты взойдёшь, и вспых-
нет сумрак алый, // Смыкая тайный круг, в движеньи запо-
здалый» [1, с. 68]; «Ты отходишь в сумрак алый, // В беско-
нечные круги. // … // В тишине звучат сильнее // Отдалён-
ные шаги. // Ты ль смыкаешь, пламенея, // Бесконечные кру-
ги?» [1, с. 52–53]; «Всё отлетают сны земные, // Всё ближе 
чуждые страны. // … // И вдруг, в преддверьи заточенья, // 
Послышу дальние шаги… // Ты – одиноко, – в отдаленьи, // 
Сомкнёшь последние круги…» [1, с. 56].

Пространственно-временные мифологемы соединяют-
ся в хронотопе пути, который восходит к значению движе-
ния от периферии к сакральному центру («Мой дух летит 
туда, к Востоку, // Навстречу помыслам Творца» [1, с. 29]; 
«И ты сольёшься со звездой // В пути к обители видений» [1, 
с. 28]) или в обратном направлении: «Ко мне незримый дух 
слетел, // Открывший полных звуков море…» [1, с. 13].

Сакральная природа пути, ориентированная на транс-
формацию внутреннего и/или внешнего мира, определяет-
ся в поэзии А. Блока не столько мифологическими, сколько 
религиозными мотивами: «О, верь! Я жизнь тебе отдам, // 
Когда бессчастному поэту // Откроешь двери в новый храм, 
// Укажешь путь из мрака к свету!.. // Не ты ли в дальнюю 
страну, // В страну неведомую ныне, // Введёшь меня – 
я вдаль взгляну // И вскрикну: «Бог! Конец пустыне!»» [1, 
с. 25]; «Беспечальный иду за Тобой – // Мне путь неизвест-
ный ведом. // … // Здесь печально скажут: «Угас», // Но Там 
прозвучит: «Воскресни!»» [1, с. 146].

В ранней лирике, наполненной мистико-религиозной 
символикой, поэт противопоставляет себя и свой путь 
миру толпы: «Не доверяй своих дорог // Толпе ласкателей не-
сметной: // Они сломают твой чертог, // Погасят жерт-
венник заветный» [1, с .33]; «Ищу на распутьи безлюдий» [1, 
с. 94]; «Пока спокойною стопою // Иду, и мыслю, и пою, // 
Смеюсь над жалкою толпою // И вздохов ей не отдаю» [1, 
с. 26]; «В холодной мгле передрассветной // Среди толпы 
блуждаю я // С одной лишь думою заветной» [1, с. 13]; «Когда 
толпа вокруг кумирам рукоплещет, // Свергает одного, дру-
гого создаёт, // И для меня, слепого, где-то блещет // Свя-
той огонь и младости восход!» [1, с. 20]. 

Мифопоэтический хронотоп пути в лирике А. Блока 
может отображаться в вертикальной плоскости («Идёшь 
ты к дому на горах, // Полдневным солнцем залитая» [1, 
с. 122]), в горизонтальной («Впереди с невинными взорами // 
Моё детское сердце идёт» [1, с. 148]) или носить изоморф-
ный характер, т.е. соединять обе плоскости («Дней блажен-
ных сновиденье – // Шла Ты чистою стезёю» [1, с. 97]).

Таинственность пути в поэзии А. Блока передается на 
фонетическом уровне аллитерацией звуков [х], [ш], [ч], что 
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вызывает ассоциации с тихой поступью: «И тихими я шёл 
шагами, // Провидя вечность в глубине» [1, с. 49] или «Вечно 
шелест лёгкий слышно: // Колос клонит… Путь далёк!» [1, 
с. 16]; на семантичеком уровне – темпоральными категори-
ями вечера либо ночи, что на языке символов обозначает 
романтический хронотоп со свойственной ему мифологи-
зацией реальности: «Я шёл к блаженству. Путь блестел // 
Росы вечерней красным светом» [1, с. 22], «Ты горишь над 
высокой горою, // Недоступна в Своём терему. // Я примчуся 
вечерней порою, // В упоеньи мечту обниму» [1, с. 72], «Мне 
друг один – в сыром ночном тумане // Дорога вдаль» [1, 
с. 22]; «Невозмутимая, на тёмные ступени // Вступила Ты 
и, Тихая, всплыла. // И шаткою мечтой в передрассветной 
лени // На звёздные пути Себя перенесла» [1, с. 64].

Идея пути у А. Блока соотносится также и с мифологе-
мой «трудного пути», обусловленного обстоятельствами, 
которые препятствуют осуществлению намерений лириче-
ского героя: «И этот лес, сомкнутый тесно, // И эти гор-
ные пути // Мешали слиться с неизвестным, // Твоей лазу-
рью процвести» [1, с. 64].

Отрицательные коннотации этой мифологемы могут 
нивелировать противопоставления близкого и далекого, ви-

димого и невидимого, сакрального и профанического: 
«Я стар душой. Какой-то жребий чёрный – // Мой долгий 
путь. // Тяжёлый сон – проклятый и упорный – // Мне душит 
грудь» [1, с. 23]; «Да и мне не вернуть // Этих снов золотых, 
этой веры глубокой… // Безнадёжен мой путь» [1, с. 62]; «До-
вольно мне нестись душою // К её небесным высотам, // Где сча-
стье брезжит нам порою, // Но предназначено не нам» [1, с. 17]. 

Таким образом, онтологический характер мифологи-
ческих доминант в ранней лирике А. Блока определяется 
мировоззренческим критерием истинного бытия, которое 
соответствует не реальной действительности, а младосим-
волистской утопии «новых пространств и новых времен», – 
так проявляется оппозиция «сакрального» – «профанного» 
хронотопа.
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БЕЛАРУСАЗНАЎЧЫ ПАТЭНЦЫЯЛ ТВОРАЎ ЗЫГМУНТА ГЛОГЕРА

Мікалай Хмяльніцкі (Мінск, Беларусь)

Беларусы і палякі блізкія не толькі тэрытарыяльным 
суседствам, але і падабенствам сацыяльна-гістарычнага лё-
су, мовы, культуры. На працягу многіх стагоддзяў развіваўся 
феномен культурнага памежжа народаў, што доўгі час ува-
ходзілі ў склад аднаго дзяржаўнага ўтварэння. Сёння гэтыя 
народы маюць асобныя сувярэнныя дзяржавы, аднак існа-
ванне кардонаў не абмяжоўвае іх дабрасуседскія культурныя 
кантакты. 

Да праблемы сумежнасці неабходна падыходзіць з па-
зіцый «сумеснага лёсу», «падобнай гісторыі», паказваць 
складанасць і плённасць гэтай сумеснасці, з якой назіраец-
ца пастаянная ўзаемазацікаўленасць культурай, звычаямі, 
фальклорам беларусаў і палякаў. У гісторыі братніх славян-
скіх народаў было шмат перыядаў, багатых выдатнымі 
імёнамі дзеячоў культурнага сумежжа – той невялікай час-
тачкі свету, на якой захоўваецца самабытнае ўзаемадзеянне 
культур і фальклору беларусаў і палякаў. Трэба адзначыць, 
што фактар памежнасці вельмі важны ў сацыякультурнай 
парадыгме Беларусі і ў нашы дні – на пачатку ХХІ стагоддзя. 
Многія прадстаўнікі беларуска-польска-ўкраінскага су-
межжа фарміраваліся як творчыя асобы і даследчыкі мена-
віта пад уплывам поліэтнічных чыннікаў, самабытнай пра-
сторы сумежжа. Сярод іх трэба прыгадаць і імя Зыгмунта 
Глогэра (1845–1910) – вядомага польскага гісторыка, архео-
лага, этнографа, фалькларыста. Ён з’явіўся таксама аргані-
затарам і старшынёй Польскага краязнаўчага таварыства. 
Быў аўтарам некалькі соцень навуковых прац, артыкулаў, 
прысвечаных народазнаўству, мастацтву. Сярод іх: «Ob-
chody weselne» (1896), «Encyklopedia staropolska» (1900–
1903), «Rok polski w życiu, tradycji i pieśni» (1900), «Budow-
nictwo drewniane dawnej Polski» (1907–1909). Гэта не толькі 
дакументы мінулага, сведчанне Польшчы і крэсаў у розных 
абшарах жыцця, але таксама і дакумент патрыятызму. 

Нас непасрэдна будуць цікавіць у разрэзе заяўленай тэмы 
дзве працы, у якіх зафіксаваны гістарычныя і этна графічныя 
рэаліі сучасных беларускіх земляў. Гэта «Dolina mi rzek. Opisy 
podróży wzdłuż Niemna, Wisły, Bugu i Biebrzy» (1903), «Geografia 
historyczna ziem dawnej Polski» (1903). Сучасніка назвалі яго 
«tytanem pracy z Jeżewa». У 1973 годзе ўдзельнікі 7 Міжнарод-
нага кангрэсу славістаў наведалі Лом жу падчас урачыстага 
ад крыцця помніка вядомаму эт но графу і фалькларысту. Не-
калькі разоў ён наведваў Гродна і ваколіцы, а таксама здзейс-
ніў падарожжы па рэках Нё ма на, Буга і Віслы, за на тоўваючы 
ўражанні, фіксуючы і апіс ваючы помнікі архі тэк туры, археа-
логіі і побыту народаў гэтых тэрыторый.

Бясспрэчна, тое, што вядомая аўтарка Эліза Ажэшка на-
пісала прадмову да «Далін рэк» Зыгмунта Глогера, надае гэ-

таму выданню асаблівую вагу. Ва ўступным слове пісьменні-
ца зазначае (паколькі прадмова ў перакладзе на беларускую-
мову раней нідзе не друкавалася, то прыводзім яго цалкам): 

«З Гродна да Коўна. Восем дзён падарожжа «судаходным 
шляхам Ягейла». Час кароткі і шлях нядоўгі, але ён па да-
раваў нам шмат уражанняў і цікавых краявідаў. Якім чы-
нам? Не над Рэйнам, не ў саксонскай Швейцарыі, не ў паў-
днёвай Францыі, а па нашым сціплым Нёмане плывучы, 
можам засведчыць мноства ўражанняў і напаткаць не звы-
чайную колькасць прыгожых мясцін! Хутчэй за ўсё, для 
большасці, такая выснова будзе нечаканай і не праў да па-
доб най, аднак яна з’яўляецца зусім праўдзівай.

Падарожнічаючы з п. Глогерам, наведалі мы старыя 
і ў гісторыі вядомыя мясціны, прайшліся па квітнеючых лу-
гах і цёмных барах, па рэштках адвечных пушч, у якіх ка-
лісьці чуліся гукі каралеўскіх паляўнічых каралеўскіх труб, 
якія ў свой час апяваў Казімеж Мацей Сарбеўскі…

Пазнаёміліся мы з тутэйшымі жыхарамі, якія сплаў ля-
юць па Нёмане лес, даведаліся пра іх адметныя рысы, за-
робкі, спосаб жыцця, прылады, якімі працуюць. Дарогу нам 
часта перагароджвалі вялізарныя калоды чорных дубоў, 
там вада віруе і шуміць каля плацін, кожная з якіх мае асоб-
ную, часта характарыстычную і маляўнічую назву, як на-
прык лад: Д’ябальскі мост, Бічы, Бічэта, Гог, Кацёл, Шклянка 
і д.п. Вельмі цікавым падаецца і той факт, пра які падчас 
падарожжа распавядаў п.Глогер, а менавіта: спроба ачы-
шчэння і прыстасавання да судаходства Нёмана была здзейс-
нена ў часы Зыгмунта Аўгуста дзякуючы Мікалаю Тарле 
з Шчэ кажовіц, пшэмыскага харунжага. Жыхары былога 
ВКЛ так добра разумелі ўжо тады важнасць такой работы 
(дадамо таксама: яны вельмі высока цанілі такую працу, 
што мелі намер у гонар Тарлі ўзвесці помнік, калі б ён гэту 
работу давёў да канца. Але не была яна завершанай ні тады, 
ані пазней падчас кіравання Станіслава Аўгуста Паня тоў-
скага, які, заахвочаны праз Тызенгаўза, ачышчэнне Нёмана 
ад валуноў даручыў Камісіі скарбовай, а таксама спецыяльна 
добра адукаванаму ў матэматыцы і механіцы Францішку 
Нарвойшу, езуіту, гродзенскаму пробашчу. На працягу трох 
гадоў працы, нават пры дапамозе выкліканых з Англіі ва да-
лазаў, Нарвойш не змог завяршыць прект, у выніку чаго 
яму помнік таксама не быў пастаўлены і ніколі аздоблены 
надпісам упрыгожаны надпісам славутага Красіцкага.

Адна з найцікавейшых старонак падарожжа па Нёма-
не – самабытны інтэр’ер надберагавых корчмаў, сялянскіх 
хат, мяшчанскіх домікаў. У гэтых сядзібах, самым раз на-
стайным чынам пабудаваных, мэбляваных і аздобленых, 
сустрэнеце таксама розных жыхароў: русінаў, ліцвінаў, та-
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тараў і г.д. Аднак што датычыцца такой разнастайнасці 
люднасці, якая гэты кавалак зямлі засяляе, то п. Глогер 
трапна заўважае, што не з’яўляецца яна такой выключнай, 
як то падаецца на першы погляд. «Змешванне народу ва 
ўсіх правінцыях і мясцінах адбывалася спакваля, рознымі 
шляхамі (ваенныя набегі, аселасць палонных, выкраданне 
жанчын, каланізацыя, шлюбы і г.д.), а на вялікай прасторы 
(паміж Дняпром, Дзвіной і Карпатамі) няма, мусіць, зараз 
чалавека, які б у доўгім сваім радаводзе не атрымаў крыві 
з розных правінцый і плямёнаў». Векавое перапляценне 
плямёнаў і народаў не выклікала сцірання ні моўных ад роз-
ненняў, ні іншых лакальных рысаў, гэтаму, хутчэй, спрыяла 
такое суіснаванне. Наогул, «падарожжа па Нёмане» дае пад-
ставы падзяліць вандроўнікаў на дзве групы: адныя пада-
рожнічаюць для таго, каб зафіксаваць уражанні і не звы-
чайнасць краю, падзяліцца гэтым з чытачамі. А ў іншых 
намеры наступныя: у шэрагу, на першы погляд, простых 
і паўсюдных з’яў, якія іншым выдаюцца старымі і нямымі, 
знаходзяць і выкрасаюць для думкі і фантазіі цікавыя кры-
ніцы ведаў і прыгажосці. Гэта інструменты такія далікатныя, 
што нават самага лёгкага дотыку дастаткова, каб заспявалі 
іх разнастайныя струны.

Да гэтых другіх, якія не патрабуюць ані цудаў, ані гро-
маў, каб мову жыцця, людзей і рэчаў разумець, належыць 
і шаноўны пан Глогер. Яго падарожжа пацвярджае гэты ўз-
лёт думкі і тое сардэчнае цяпло, якое выяўляе ў вучоным 
паэта. Хочацца, каб такі падыход пакінуў глыбокі след у па-
мяці і думках кожнага падрастаючага юнака».

Традыцыйная культура таго ці іншага народа заўсёды 
служыла сродкам сцвярджэння яго этнічнай самабытнасці, 
ролю і значэнне якой выдатна разумелі і Э. Ажэшка, і З. Гло-
гэр. Традыцыі памежных народаў, беларускага ў тым ліку, 
па іх меркаванні, здольныя дапамагчы у справе зберажэння 
і сцвярджэння культурных каштоўнасцей, выхавання ма-
ладога пакалення.

У творах З. Глогэра этнаінфарматыўны сэнс многіх 
апісанняў наднёманскай зямлі ўзбагачаны яшчэ і яскравай 
эмацыянальна-ацэначнай экспрэсіяй, што сведчыць пра 
асаблівыя адносіны аўтара да прадмету расповеду. Літа ра-
турна-краязнаўчая спадчына пісьменніка насычана тапоні-
мамі наднёманскай зямлі. Аўтар даволі часта канкрэтызуе 
геаграфічныя каардынаты, у якіх адбываецца падарожжа. 
Вачыма З. Глогэра мы ўспрымаем навакольныя мясціны, 
з характэрнымі для іх жыццём, побытам, пейзажам. Тапо-
німы як бы метафарызавалі гістарычны і культурны вопыт 
той супольнасці, што жыла і жыве на дадзенай тэрыторыі. 
Пейзажныя замалёўкі ў творах З. Глогэра самым цесным 
чынам звязаныя са шматлікімі беларускімі рэкамі, рачулка-
мі, азёрамі, з гісторыяй гэтага памежнага краю.

Такім чынам, нават самае павярхоўнае знаёмства 
з края знаўчай спадчынай Зыгмунта Глогэра ўзбагачае сён-
няшняга чытача вельмі цікавай інфармацыяй, звязанай 
з гісторыяй, традыцыямі, культурай наднёманскага рэгіёну, 
і не толькі, пацвярджае тэзіс аб разнастайнасці, багацці 
края відаў роднай зямлі, выхоўвае пачуццё гонару за баць-
каўшчыну.

ПУТИ ПОСТИЖЕНИЯ СЛАВЯНСКОЙ МИФОЛОГИИ: К ВОПРОСУ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ СЛАВЯНСКИХ 
ЛИТЕРАТУР И РУССКОЙ МИФОЛОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ

Мария Чернова (Могилев, Беларусь)

Русская мифологическая школа как одно из ведущих 
направлений в русской фольклористике возникла и разви-
валась на основе творческой переработки идей и методов 
немецких мифологов: братьев Гримм, А. Куна, М. Мюллера. 
Однако она имела свою специфику. Русская наука практи-
чески не располагала аутентичными записями древних сла-
вянских мифов, и воссоздание их на основе фольклора 
и других косвенных источников стало одной из главных за-
дач, которые решали русские ученые-мифологи. В связи 
с этим между научными исследованиями и изображением 
народной жизни в художественной литературе резкой гра-
ницы не было. Как отмечала Л. М. Лотман, «фольклористы, 
вырабатывавшие научные подходы к проблеме народного 
творчества, были литераторами, оказывавшими непосред-
ственное воздействие на журнальные и салонные эстетиче-
ские и политические споры своего времени. Они нередко по-
буждали писателей собирать фольклорные тексты, привлека-
ли внимание художников к народному искусству» [1, с. 48].

Другими словами, между филологической наукой и ху-
дожественной литературой образовалась двуединая связь, 
основанная на собирании и осмыслении всего того, что, так 
или иначе, касалось народной культуры. Поэтому, признавая 
огромные заслуги А. Н. Афанасьева, Ф. И. Буслаева, О. Ф. Мюл-
лера, П. Н. Рыбникова перед русским народознанием, нельзя 
не учесть и вклада писателей в его развитие. Народовед-
ческое взаимодействие науки и литературы особенно ярко 
просматривается в истории освоения сказочного жанра.

Прежде всего, сам интерес к русскому язычеству сфор-
мировался именно в художественной литературе, когда 
в мо ду вошли подражания народным сказкам. Первым 
опы том создания национально-русского сказочного жанра 
явился сборник М. Д. Чулкова «Пересмешник, или славян-
ские сказки» (1766–1768). А изданный им же «Краткий ми-
фологический лексикон» (1767), в котором содержались 
сведения и по античной, и по славянской мифологии, вос-
создавал полуфантастический, полуисторический мир сла-
вяно-русских богов. Следом появились «Русские сказки» 
Левшина, «Старинные диковинки» Попова, сборники Ти-
мофеева.

Авторы сказочных сборников XVIII в. сами были писа-
телями и творчески перерабатывали найденный материал. 
Но основная их задача заключалась в создании русского 
или даже общеславянского сказочного предания, аналогич-
ного европейскому. Решая ее, они перелагали европейские 
рыцарские романы и «русифицировали» их за счет былин-
ных элементов, а также вставок-пересказов русских вол-
шебных и бытовых сказок о ворах, ведьмах, суевериях, сол-
датах и т.д. Сконструировав славянскую мифологию, ска-
зочники эпохи русского Просвещения предприняли по-
пытку привести в систему не только народные верования, 
но и языческое мировоззрение древних славян.

В связи с этим следует подчеркнуть, что сборники ска-
зок XVIII в., наряду с теориями Я. Гримма, «мифологией 
при роды» Шварца, «арийской теорией» Куна, подготавли-
вали появление трехтомного труда Афанасьева «Поэтиче-
ские воззрения славян на природу» (1865–1869), в котором 
мифологические представления древних славян не только 
классифицировались, но и обосновывались как целостная 
система. 

В то же время сказки Чулкова, Левшина, Попова откры-
вали еще один, параллельный научному, путь изучения рус-
ского фольклорного и языческого материала, идущий через 
его художественное освоение. Эта дорога прямиком вела 
к «Рус лану и Людмиле» и «Сказкам» А. С. Пушкина, где нацио-
нальные мифологические традиции получили новую жизнь.

Пушкин стал первым, кто увидел в фольклоре не экзо-
тику, а живую душу народа. В его языке и мифологии автор 
«Руслана и Людмилы» ранее других нашел те начала, кото-
рые определяли народное мировоззрение и, как точно за-
метил М. К. Азадовский, «нравственное бытие народа» [2]. 
В «Набросках о народности литературы» (1826) Пушкин 
писал: «Климат, образ правления, вера дают каждому на-
роду особенную физиономию, которая более или менее от-
ражается в зеркале поэзии. Есть образ мыслей и чувствова-
ний, есть тьма обычаев, поверий и привычек, принадлежа-
щих исключительно какому-нибудь народу» [3. Т. 6, с. 238]. 
Поэт на несколько десятилетий опередил Буслаева, кото-
рый обосновал важнейший для школы русских мифологов 
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тезис о том, что народное мировоззрение, народная мораль 
проявляются, в первую очередь, в языке и мифологии, 
а сама народная поэзия есть выражение нравственного 
идеала народа [4]. 

Кроме того, сказочное творчество Пушкина предвос-
хищало компаративистские принципы сравнительно-исто-
рического подхода мифологической литературоведческой 
школы задолго до ее окончательного оформления в России. 
Можно сказать, что в своем сказочном творчестве Пушкин 
уже использовал теорию «бродячих сюжетов». 

Он знал, что многие сказочные сюжеты существуют 
в фольклоре разных народов и переходят, видоизменяясь, 
от одного к другому, и поэтому он брал, когда это было нуж-
но, те или иные мотивы, детали сюжета из иноязычного 
фольклора, превращая их в подлинно русские. Ярким при-
мером тому является «Сказка о мертвой царевне и семи бо-
гатырях», в которой неискушенному читателю вряд ли при-
дет в голову искать мотивы немецкой сказки «Белоснежка 
и семь гномов». Да и в «Сказке о рыбаке и рыбке» трудно 
узнать одну из восточных сказок «Тысячи и одной ночи».

Со слов Арины Родионовны Пушкин записал семь на-
родных сказок: «Некоторый царь задумал жениться», «Не-
который царь ехал на войну», «Поп поехал искать работни-
ка», «Царь Кащей бессмертный», «Слепой царь не веровал 
своей жене», «О святках молодые люди играют игрища» 
и «Царевна заблудилась в лесу». На основе этих записей 
Пушкин впоследствии создал свои сказки. Но, помимо ус-
лышанных в Михайловском народных сказок, источника-
ми пушкинских произведений явились также восточные 
и немецкие сказки братьев Гримм. Общность сюжетов, об-
разов и духовного строя позволила Пушкину соединить 
фольклорно-мифологический материал разных народов 
и создать «Сказку о рыбаке и рыбке», «Сказку о мертвой ца-
ревне и семи богатырях», «Сказку о царе Салтане...». 

«Вечера на хуторе близ Диканьки» и «Вий» Н. В. Гоголя 
уже всецело основывались на знании славянского фолькло-
ра и народных обычаев. В частности, скифологи и слависты 
весьма благодарны Гоголю за сохраненный им образ скифо-
славянского бога смерти и подземного мира – Вия (Ваю). 

Но главная народоведческая заслуга Гоголя заключа-
лась в том, что он сумел и понять, и показать в своих произ-
ведениях своеобразие ментальности простого народа, сое-
динившей фольклорные, языческие и христианские пред-
ставления. По сути, «Вечера на хуторе близ Диканьки» еще 
в 1832 г. указали направление поисков тех начал, которые 
определяют народное мировоззрение и «нравственное бы-
тие народа». Начиная с Гоголя, общей особенностью не 
только художественных произведений, созданных на рус-
ской фольклорно-обрядовой основе, но и изысканий рус-
ской мифологической школы станет изучение нравствен-
ных принципов в жизни народа и его творчестве. 

В этом же контексте можно рассматривать и книгу бе-
лорусского писателя и фольклориста-этнографа Я. Барщев-
ского «Шляхтич Завальня, или Беларусь в фантастических 
рассказах» (1845–1846), которую справедливо считают его 
главной книгой. Сборник состоит из тридцати восьми ча-
стей, внутри которых и повести, и вставные новеллы, и ли-
рические отступления, и воспоминания. Все эти части свя-
заны между собой образом слушателя и комментатора 
шляхтича Завальни. В рассказах повествователя появляют-
ся представители самых разных социальных групп: и кре-
стьяне, и путешественники, и дворяне, и цыгане. Это мно-
гообразие действующих лиц позволило раскрыть не только 
интересы, традиции, пристрастия, настроения белорусско-
го народа, но и особенности его души. 

Среди реальных персонажей в художественном мире 
фантастических рассказов Барщевского чернокнижники 
и чудовища, огненные духи, привидения, летающие драко-
ны-цмоки, плачущие на курганах призраки, нерадивые 
школяры, превращающиеся в огромных тараканов, русал-
ки и лешие. Все они помогают сконструировать языческий 
пантеон белорусов, а характеры и события расставляют ак-
центы в определении белорусской ментальности, соеди-
нившей язычество и христианство, но сохранившей четкое 
представление о границе добра и зла. В отличие, например, 
от гоголевских «Вечеров на хуторе близ Диканьки», где ге-

рой почти всегда является победителем в схватке с нечистой 
силами, у Барщевского персонажи зачастую становятся 
жертвами дьявола и погибают (Семен («Вужыная карона»), 
Марка («Ваўкалак»), Альберт («Вогненныя духі») и др. [5].

Барщевский, выходец из семьи греко-католического 
священника, воспитанный иезуитами в полоцком коллеги-
уме, должен был разделить языческие и христианские на-
чала и осудить языческие элементы в народном мировоз-
зрение. Однако он сознавал, что сосуществование языче-
ской мифологии и христианской догматики у белорусов 
было настолько тесным, что в чистом виде эти две системы 
никогда не существовали. И такой эклектизм – характерная 
черта белорусского национального мировоззрения, осо-
бенности которого Барщевский изобразил в «Шляхтиче За-
вальне». В связи с этим критик и публицист Р. Подберез-
ский так определил главное значение сборника Барщевско-
го: «Тое, што пiша п. Баршчэўскi прозай, непасрэдна не да-
тычыцца нi гiсторыi, нi лiтаратуры, нi мовы Белай Русi, але 
датычыцца рэчы больш важнай – народнага духу i паэзii, 
адкуль выцякаюць i гiсторыя, i лiтаратура, i мова. Ён аба-
пёрся на самы плённы прынцып, бо вырашыў даць вялiкую 
мастацкую панараму нацыянальнага жыцця» [5, с. 355]. 

На грани науки и художественной литературы нахо-
дятся труды П. М. Шпилевского, знатока белорусской ми-
фологии и демонологии. Его литературная деятельность 
началась в 1846 г., когда он под псевдонимом Древлянского 
в «Журнале Министерства народного просвящения» поме-
стил ряд статей о белорусской мифологии под общим на-
званием «Белорусские народные предания». Затем в 1853 го-
ду он опубликовал сразу несколько своих работ: в славяно-
фильском «Москвитянине» – «Исследование о вовкалаках 
на основании белорусских поверий», в «Пантеоне» – «Бело-
руссия в характеристических описаниях и фантастических 
сказках», в «Современнике» – «Путешествие по Полесью 
и Белорусскому краю» и др. И хотя Шпилевского и обвиня-
ли в фальсификации и фантазерстве, нельзя не отметить 
большую роль, которую сыграли его этнографические про-
изведения в истории русской мифологической школы и из-
учении славянских мифов. 

Шпилевский описал пятьдесят два персонажа белорус-
ской демонологии. Он, действительно, анализировал ско-
рее поэтические черты белорусских обычаев, верований 
и обрядов, чем научно классифицировал фольклорно-этно-
графические данные. При этом он нередко приукрашивал, 
а иногда и выдумывал собственные образы. 

Тем не менее, «Белорусские народные предания» стали 
источником для мифологических исследований Афанасье-
ва и А. К. Киркора. Афанасьев пополнил свой список сла-
вянских демонологических персонажей, например, бело-
русскими гарцуками, позаимствовав их из описаний Шпи-
левского, и внес их в свой академический труд «Поэтиче-
ские воззрения славян на природу». 

«Беларусы вераць, што ў вялікіх гарах жывуць духі, 
падначаленыя Перуну. <...> У час усходу і захаду сонца гу-
ляюць па гарах, як дзеці; у поўдзень стралою носяцца яны 
на конях па палях і лясах, а ноччу ў выглядзе розных дра-
пежных птушак лятаюць у паветры па даручэнні Перуна. 
Гарцукоў, кажуць, вялікае мноства: усе яны па чарзе знаход-
зяцца на службе ў Перуна; <...> возяць па небе грамавы жа-
рон, на якім раз’язджае Пярун з вогненным лукам <...>. 
Гарцукі ўтвараюць вятры, буры, віхуры і іншыя разбураль-
ныя з’явы прыроды» – так описывает гарцуков Шпилев-
ский [6, с. 156 ]. 

Однако современные исследователи (Е.Е. Левкиевская, 
А.Л. Топорков) доказали, что гарцуки никак не связаны 
с аутентичным фольклором, с проявлением народной фан-
тазии, создавшей домовых, эльфов, бхутов, ацанами или 
циклопов. Они всецело относятся к образам «кабинетной 
мифологии» и являются родственниками хоббитов, гнолов 
или драйверов. 

Убедительной мистификацией Древлянского оказался 
демонологический персонаж росомаха. Но он не только 
оказался в реестре Афанасьева, но и в «Толковом словаре 
живого великорусского словаря» В. И. Даля, где ему отведе-
на отдельная словарная статья. Росомаха, в отличие от гар-
цуков, существовала в славянском фольклоре. Это был 
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женский образ, стоящий в одном ряду с русалкой, полудни-
цей, удельницей и кикиморой, которыми пугали детей для 
предостережения игр возле водоемов. Даль же, наряду с до-
стоверными сведениями из фольклора, включил в статью 
«Росомаха» и выдержку из Древлянского с пометой «бело-
русское»: «Злобный дух, человек со звериной головой и ла-
пами, живет в коноплях» [7. Т. 4, с. 104]. Действительно, 
в разрез с фольклорной Росомахой, Шпилевский создает 
образ кровожадного чудища, человека-льва, покрытого бе-
лой длинной шерстью, живущего в конопле и ищущего себе 
в добычу молодых людей, чтобы прогрызать у того череп 
и высасывать мозг. Оттого, отмечал Шпилевский, бытует 
поговорка: «Каб цябе Расамаха задрала» [6, с. 263–264]. 

Демонологические образы, созданные Шпилевским, 
оказались настолько правдоподобными, соответствующи-
ми народному мировоззрению, что не вызвали никаких 
сом нений в своем фольклорном происхождении даже у та-
ких знатоков народной культуры, как Афанасьев и Даль. 
Бла годаря именно им и гоцуки, и росомаха, и вазилы стали 
восприниматься как полноправные персонажи славянской 
мифологии, что отражается даже в современных словарях 
русской мифологии [8, с. 448]. Тем не менее, опыты Шпи-
левского в создании белорусской мифологии стоят в одном 
ряду со сказками Чулкова, Левшина, Тимофеева, а затем 

и Пушкина и имеют свое значение в истории славянского 
народознания. 
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СЕКЦЫЯ ІІІ

МОВА – ФАЛЬКЛОР – АДУКАЦЫЯ

ПАДСЕКЦЫЯ І

АНТОНІМЫ ЯК СРОДАК ВЫРАЗНАСЦІ Ў БЕЛАРУСКАЙ ПАРЭМІЯЛОГІІ

Аксана Асіпчук (Гродна, Беларусь)

Адметнасць духоўнай культуры кожнай нацыі, асаблі-
васці светапогляду, ментальнасці знаходзяць сваё яскравае 
адлюстраванне ў вуснай народнай творчасці. 

Прыказкі як адзін са шматлікіх фальклорных жанраў, 
напэўна, найбольш трапна перадаюць векавую мудрасць, 
кем лівасць і назіральнасць беларусаў. Мова парэмій насы-
ча на разнастайнымі мастацкімі сродкамі выразнасці, сярод 
якіх даволі пашыраны і антонімы. 

Прааналізаваўшы акадэмічны двухтомнік «Прыказкі 
і пры маўкі» (Мн., 1976), можна сцвярджаць, што антонімы, 
за фік са ваныя ў дадзеным зборніку, неаднародныя па сваёй 
мар фа лагічнай прыналежнасці, структуры, стылістычных 
функ цыях. 

Як сведчыць фактычны матэрыял, каля 620 парэмія ла-
гічных адзінак пабудаваны з удзелам антонімаў. Занатаваны 
і такія прыказкі, якія поўнасцю складаюцца з антанімічных 
радоў: Высока лятаеш – нізка ўпадзеш [1, т. І, с. 341]; Згода 
будуе, нязгода руйнуе [1, т. ІІ, с. 40]; Далей пакладзеш, бліжэй 
возьмеш [1, т. ІІ, с. 453]; Жэняцца – скачуць, разводзяцца – 
плачуць [1, т. ІІ, с. 101]; Цяжка пачаць, а лёгка канчаць [1, 
т. І, с. 177]; Родная зямля – маці, чужая старана – мачаха [1, 
т. І, с. 290]; Багаты і ў будні святкуе, а бедны і ў святы гаруе 
[1, т. І, с. 431] і інш. 

Па прыналежнасці да той ці іншай часціны мовы ў коль-
касных адносінах пераважаюць антонімы-назоўнікі: Бог дае 
свята, а чорт работу [1, т. ІІ, с. 159]; Хвароба ў лес, здароўе 
ў косці [1, т. ІІ, с. 220]; Смех да плачу даводзіць [1, т. ІІ, с. 402]; 
Сколькі смутку, столькі й радасці [1, т. ІІ, с. 488] і г. д. У якас-
ці назоўнікаў кампанентамі антанімічнага рада выступаюць 
і суб стан тываваныя прыметнікі: Любіў добрае, палюбі ж 
і злое [1, т. ІІ, с. 430]; Не бойся гаварлівага, а бойся маўклівага 
[1, т. ІІ, с. 325]; Разумны дурному ўступіць павінен [1, т. ІІ, 
с. 234]; П’янаму з цвярозым не ў кампаніі [1, т. ІІ, с. 358]; Здаровы 
хвораму не верыць, а багаты – беднаму [1, т. І, с. 427] і інш. Па-
шы раны таксама антанімічныя пары, вы ра жаныя пры мет-
нікамі і дзеясловамі: Новых сяброў нажывай, але і старых не 
забывай [1, т. І, с. 382]; Лепш блізкі сусед, чым далёкі родзіч [1, 
т. І, с. 386]; Разумная галава, ды на дурной шыі [1, т. ІІ, с. 237]; 
Малы жук, а вялікі гук [1, т. І, с. 344]; У горы радзіўся, у горы 
памру [1, т. І, с. 448]; Дождж намачыў, а сонейка высушыць [1, 
т. І, с. 55]; Так на свеце вядзецца: адзін плача, другі смяецца [1, 
т. І, с. 431]; Калі купіць – сам ідзі, калі прадаць – бабу пасылай 
[1, т. І, с. 463]; Згубіш – не шкадуй, знойдзеш – не радуйся [1, 
т. ІІ, с. 461] і г. д. Сярод антонімаў нярэдка сустракаюцца пры-
слоўі і прэдыкатывы, якія ўтвараюць такія антанімічныя 
рады, як добра – дрэнна, лёгка – цяжка, улетку – узімку (ле-
там – зі мой), мала – многа (замала – замнога), высока – нізка: 
Добраму чалавечку добра і ў запечку, а благаце дрэнна і на куце 
[1, т. ІІ, с. 256]; Лёгка бярэцца, ды цяжка аддаецца [1, т. І, с. 491]; 
Хто ўлетку спіць, той узімку не есць [1, т. І, с. 83]; Бедавальні-
каў многа, а ратавальнікаў мала [1, т. І, с. 449]; Не лятай 
высока, бо нізка сядзеш [1, т. ІІ, с. 461] і пад. Суп раць па-
стаўленне ў прыказках часам дасягаецца за кошт вы ка рыс-
тан ня палярна супрацьлеглых прыназоўнікаў: Што з ім, 
што без яго [1, т. ІІ, с. 102]; Сыч з месца – сава на месца [1, т. І, 
с. 68]; Быў і на кані, і пад канём [1, т. ІІ, с. 461]. 

Па структуры, як можна заўважыць з прыведзеных 
прыкладаў, пераважаюць рознакаранёвыя антонімы. Адна-
ка ранёвыя антанімічныя лексемы сустракаюцца значна ра-

дзей (прыкладна 10 % ад агульнай колькасці ўсіх зана та-
ваных антанімічных пар). Як сведчаць назіранні, значэнне 
антанімічнасці ўзнікае тут у выніку: 1) карэляцыі супраць-
леглых па сэнсе прыставак, якія далучаюцца да адной і той 
жа ўтваральнай асновы: На прывычку ёсць адвычка [1, т. ІІ, 
с. 473]; Недаскочыў – бяда, пераскочыў – бяда [1, т. ІІ, с. 480]; 
Умей улезці – умей і вылезці [1, т. ІІ, с. 453]; Лепш неда га-
варыць, чым перагаварыць [1, т. ІІ, с. 380] і інш.; 2) далучэння 
да аднаго з кампанентаў антанімічнага рада прыстаўкі, якая 
надае слову супрацьлеглы сэнс. Зафіксаваны толькі прэфікс 
не-. Напрыклад: Аднаму шчасце ракою плыве, а другі ў няш-
часці цэлы век жыве [1, т. ІІ, с. 423]; Праўда няпраўду пера-
цягвае [1, т. ІІ, с. 435]; Што зубы белыя – вядома, а што за 
зубамі – невядома [1, т. ІІ, с. 322]; За аднаго бітага дзесяць 
нябітых даюць [1, т. ІІ, с. 360]; Дай дзецям волю, то сам уле-
зеш у няволю [1, т. ІІ, с. 132] і інш. 

Акрамя моўных антонімаў, у прыказках зафіксаваны 
і антонімы маўлення, або кантэкстуальныя антонімы. Такія 
антанімічныя лексемы вызначаюцца вобразнасцю, ад мет-
ным каларытам: З адным «вась-вась», а другога пхне ў гразь 
[1, т. ІІ, с. 325]; У вочы з мілым тварам, а за вочы крутым 
варам [1, т. ІІ, с. 324]; Страчаліся – цалаваліся, а як у адну 
хату сышліся – за чубы ўзяліся [1, т. ІІ, с. 45]; Зіма – свякру-
ха, лета – матачка [1, т. І, с. 73]; Добрая жонка – вяселле, 
а ліхая – паганае зелле [1, т. ІІ, с. 71]; Жыццё – маліна, раску-
сіш – журавіна [1, т. ІІ, с. 408] і інш. Ва ўсіх прыведзеных 
прыкладах кампаненты кантэкстуальных антанімічных ра-
доў маюць ярка выражаную стылёвую афарбоўку, вы зна-
чаюцца высокім узроўнем эмацыянальнасці. 

Кожная пара антонімаў выконвае і пэўную сты ліс-
тычную функцыю. На думку Л. А. Новікава, «функцыі анто-
німаў не абмяжоўваюцца толькі антытэзай. Антонімы мо-
гуць выражаць, напрыклад, узмацненне, удакладненне, па-
стаянства і бесперапыннасць дзеянняў або стану, іх змену 
і чаргаванне і г. д.» [2, с. 248]. 

Як сведчыць фактычны матэрыял, найбольш пашы ра-
нымі сярод стылістычных фігур, заснаваных на антаніміі, 
з’яўляюцца антытэза, фігуры злучэння, нейтралізацыі, чар-
гавання. Разгледзім іх на прыкладах. 

Менавіта ў антытэзе, якая падкрэслівае максімаль-
ную розніцу і кантраст процілегласцей, выяўляецца пры ро-
да антаніміі: На губах – мёд, а на сэрцы – лёд [1, т. ІІ, с. 322]; 
Анёлам ляцеў, а чортам сеў [1, т. ІІ, с. 321]; Кароткая паце-
ха, а доўгае пакаянне [1, т. ІІ, с. 172]; На свежую кветку пчол-
ка ляціць, а на старую і чорт не глядзіць [1, т. ІІ, с. 95] і інш. 

Асноўны змест фігуры злучэння, або амфітэзы, заклю-
чаецца ў «складанні» супрацьлегласцей да агульнага цэлага. 
Анта німічныя рады, якія ілюструюць дадзеную сты ліс тыч-
ную фігуру, у залежнасці ад значэння, можна падзяліць на 
такія дзве групы:

1) антанімічны рад, які мае значэнне складання, адпа-
вядае словам усе, усё, усякі: З аднаго дупла і холаду, і цяпла 
[1, т. І, с. 213]; І родзіцца – клопат, і памрэ – клопат [1, т. ІІ, 
с. 144]; Як восы злыя – і дарослыя, і малыя [1, т. ІІ, с. 45]; 
Ці бедны, ці багаты, абы нікому не вінаваты [1, т. І, с. 484]; 
У грамадзе і рай, і мука [1, т. І, с. 368]; Зямля ўсіх прымае: 
і зда ровых, і слабых [1, т. ІІ, с. 415] і інш. 

2) значэнне пастаянства, бесперапыннасці дзеянняў, 
пра цэсаў. Кампаненты антанімічнага рада можна замяніць 
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словам заўсёды, усюды: Зоркія вочы бачаць і ўдзень і ўночы 
[1, т. ІІ, с. 207]; Зімой і летам адным цветам [1, т. І, с. 70]; 
І ў цэркаў, і ў кабак усё адзін андарак [1, т. І, с. 267]; Бываў на 
лаве і пад лаваю [1, т. ІІ, с. 376] і інш. 

Стылістычная фігура нейтралізацыі (дыятэза) выка-
рыс тоўваецца ў кантэксце не для супрацьпастаўлення, а з мэ-
тай адмаўлення, нейтралізацыі антонімаў: Адна га лаў ня не 
гарыць і не гаснець [1, т. І, с. 374]; Ні сыты, ні галодзен, ні ста-
ры, ні малодзен [1, т. ІІ, с. 227]; Хіба чорт задумаў гэтыя залё-
ты: ані ўночы сну, ані ўдзень работы [1, т. ІІ, с. 10]; Ні пава, ні 
варона [1, т. ІІ, с. 204]; Не грэе, не студзіць [1, т. ІІ, с. 291]; Не 
ўпросіш яго ні просьбаю, ні грозьбаю [1, т. ІІ, с. 300] і інш. 

Даволі часта сустракаецца ў прыказках фігура чарга-
вання, сутнасць якой у тым, што кампаненты антанімічнага 
рада паказваюць на паслядоўную змену, чаргаванне суп-
раць леглых паняццяў, дзеянняў і г. д.: Адвага ці мёд п’е, ці 
кандалы б’е [1, т. ІІ, с. 293]; Наша Сора то шые, то пора, 
а ўсё ніткам гора [1, т. ІІ, с. 70]; Галодны як шалёны: то кла-
дзе паклоны, то праклёны [1, т. І, с. 219]; Адзін раз густа, а 
другі раз пуста [1, т. І, с. 256]; Ці паскачаш, ці паплачаш [1, 
т. ІІ, с. 294] і інш. 

Зафіксавана некалькі прыказак, пабудаваных на сты-
ліс тычнай фігуры супярэчнасці. Сэнс яе заключаецца ў пад-
крэсленым выражэнні супярэчлівай сутнасці той ці іншай 
з’явы рэчаіснасці: З вялікага грому малы дождж [1, т. І, с. 53]; 
Варона малая, а горла вялікае [1, т. І, с. 340]; Перажыла баба 
гора, а дабра перажыць не магла [1, т. І, с. 449]; Леты старыя, 
а розум дзіцячы [1, т. ІІ, с. 227]; Густа сее, ды рэдка ўсходзе [1, 
т. ІІ, с. 321]; Як на мядзведзя ўпадзе шышка, то ён раве, а як 

цэла галіна, то ён маўчыць [1, т. І, с. 64]; Штаны новыя, 
толькі дзіркі старыя [1, т. І, с. 266]. 

Прыказкі, пабудаваныя на стылістычнай фігуры раз-
дзялення, нешматлікія. Антанімічныя рад тут можна ўмоўна 
прадставіць структурнымі формуламі «х або у», «х ці у», «ці 
х, ці у» і пад.: Ці міла, ці няміла, але за грошы купіла – трэба 
з’есці [1, т. І, с. 463]; Хто работу робіць, а хто варон ловіць 
[1, т. ІІ, с. 286]; Каму смех, каму гора, каму лужа, каму мора 
[1, т. І, с. 432]. 

Для паказу пераходу адной супрацьлегласці ў другую 
ў парэміялагічных адзінках выкарыстоўваецца фігура пе-
раў тварэння: Умее з чорнага на белае рабіць [1, т. ІІ, с. 377]; 
Чужое ўзяць – сваё згубіць [1, т. ІІ, с. 440]; Дай душы волю, то 
сам будзеш у няволі [1, т. ІІ, с. 468]. 

Нельга не пагадзіцца са слушнай думкай Л. А. Новіка-
ва, што «семантычная прырода антонімаў… дазваляе шы-
ро ка выкарыстоўваць іх у мове ў якасці аднаго з най важ-
нейшых сродкаў выразнасці» [2, с. 244]. Такім чынам, раз-
настайныя стылістычныя магчымасці антонімаў служаць 
для адлюстравання шэрагу з’яў аб’ектыўнай рэча іс насці, 
для стварэння экспрэсіўных вобразаў. 
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ФАРМАЛЬНА-СЕМАНТЫЧНАЯ АРГАНІЗАЦЫЯ ЗВАРОТКА З ЭМАЦЫЯНАЛЬНА-АЦЭНАЧНЫМ 
ЗНАЧЭННЕМ У БЕЛАРУСКІМ ФАЛЬКЛОРЫ

Зінаіда Бадзевіч (Мінск, Беларусь)

Вывучаючы стылістычны аспект мовы, Ш. Баллі адзна-
чаў, што «чалавечая думка пастаянна вагаецца паміж 
успрыняццем і эмоцыяй; мы або разумеем, або адчуваем; 
часцей за ўсё наша думка складваецца адначасова з лагіч-
най ідэі і пачуцця» [1, с. 182]. Правамерны яго заўвагі і пра 
тое, што «у роднай мове лінгвістычныя пачуцці ахопліва-
юць сабой усё, што б мы ні гаварылі ці слухалі; мы значна 
больш адчуваем, чым разумеем» [1, с. 189]. 

Значнае месца ў беларускім фальклоры належыць зва-
ротку, які выконвае не толькі намінатыўную, але і эма цыя-
нальна-ацэначную функцыю. Ацэначнае значэнне зваротка 
залежыць ад яго структуры, характару паясняльных слоў, 
месца ў сказе, інтанацыі, а таксама ад кантэксту ў цэлым. 
У вуснай народнай творчасці зваротак пераважна ўжы-
ваец ца ў простай мове, у дыялогу, радзей – у мове апавя-
дальніка і няўласна-простай мове. Па структуры яны бы-
ваюць неразвітымі і развітымі, па значэнні – нейтральнымі 
і эмацыянальна афарбаванымі. 

Зваротак звычайна выражаецца назоўнікам у назоў-
ным склоне, а таксама іншымі субстантываванымі часціна-
мі мовы, часцей прыметнікам. У сказе такія звароткі, як 
пра віла, выконваюць ацэначную ролю: служаць для харак-
тарыстыкі асоб, іншых адушаўлёных істот, персаніфікава-
ных прадметаў і з’яў. Мэтай і зместам выказвання абу моў-
лены і віды ацэнкі, яе разнавіднасць і інтэнсіўнасць. Зразу-
мела , што кожнае прыватнае ацэначнае значэнне зваротка 
залежыць ад канрэтнага кантэксту. Некаторыя звароткі не 
выражаюць эмацыянальнай ацэнкі, а служаць толькі для 
стварэння агульнай неэмацыянальнай экспрэсіі: Зачым, 
дзеўка, боса жыта жала? [1, с. 112]. З табой, каханка, хоць 
раз пагуляю [1, с. 116]. Жанісь, мілы, паскарэй [1, с. 109]. Эх 
запрагаю, братцы, сівы волы, еду ў поле й араці. [1, с. 122]. 

Шырока ўжываюцца ў мове фальклору неразвітыя 
звароткі з суфіксамі эмацыянальнай ацэнкі. Часцей за ўсё 
яны выражаюцца назоўнікамі адзіночнага ці множнага ліку 
і абазначаюць:

1) назвы асоб, якія звязаны роднаснымі адносінамі: 
кумка, бабусенька, мамочка, брацец, браційка, дачушка, зя-
цюхна, радзіначка, свекарка. Напрыклад: – Шчыплі, кумка, 

ягадкі, каторыя салодкі, а каторыя горкі, кідай для маёй 
жонкі [1, с. 276]. Дам да табе, бабусенька, сіню наметачку… 
[1, с. 177]. Чаму, дачушка, у гасцях не бываеш, ці ты, дачуш-
ка, дарожкі не знаеш? Ці багат ты, зяцюхна, ці багат, колькі 
маеш конікаў, жарабят? [1, с. 334]. Станавіся, радзіначка, 
уся ў рад, бо ідзе дзевачка на пасад [1, с. 282]. Эма цыя наль-
на е адценне ў такіх выпадках можа ўзмацняцца вык ліч-
нікамі ці паўторам самога зваротка: А, мамочка, верабеяч-
ку ўлавілі, увечары зварым! [1, с. 118]. Вам, браційкі, курач-
ка с хвосцікам, а мне, браційкі, дзевачка с кублом [1, с. 334];

2) зваротак можа абазначаць любую асобу, да якой звяр-
таюцца з просьбай, прапановай, запытам, адказам, пры-
вітаннем: старшынка, хлопчыкі, дзяўчынанька, дзядзечка, 
бабулька. Напрыклад: Ты, старшынка, дай віншаваць цябе 
[1, с. 267]. А вы, хлопчыкі, пазірайце, сабе дзевачак выбірайце. 
Я ж табе, дзядзечка, пакалядую [1, с. 437]. Дзяўчынонька, 
люблю цябе, не еш хлеба, вазьму цябе [1, с. 159]. 

Часам такога тыпу звароткі абазначаюць асобу ці су-
купнасць асоб, да якіх звяртаюцца з просьбай. У гэтым вы-
пад ку такога тыпу звароткі ўяўляюць сабой агуль на пры-
нятыя фальклорныя маўленчыя формулы, якія звычайна 
служаць для ўстанаўлення пэўнага кантакту паміж субясед-
нікамі і з’яўляюцца своеасаблівым прыёмам для завязвання 
нязмушанай гутаркі: Насіце, дзеткі, салодкі мядок людзям 
на сыту. Я старэнька, дзетачкі, як памру, пахавайце мяне 
ў кургане. Чые вы, мужычкі, адкуль ідзяце і чаго шукаеце? 
Пробуйце, госцікі, свежых перапеч [1, с. 79]. Худа, унучак, 
без кароўкі дзяцей гадаваць [1, с. 22];

У ролі непасрэднага зваротка могуць ужывацца суб-
стан тываваныя прыметнікі са значэннем асобы тыпу 
мілень кі, старэнькі: Ой калі не зайдзеш, міленькі, у хату, 
зайдзі пад акенца [1, с. 69]. Дзякуй, старэнькі, за твае доб-
рыя словы [1, с. 114];

3) у народна-размоўнай мове неразвітыя звароткі вы-
ра жаюцца таксама агульнымі назоўнікамі, якія абазнача-
юць жывых істот (козынька, зязюлька, коця, мядзведзюхна, 
мядзведзік, саколік, сакалочак, карованька, кароўка, каро-
вачка, конічак, канёчак і інш.). Напрыклад: Ну, козынька, 
расхадзіся, пану-гаспадару пакланіся. Не куй, зязюлька [1, 
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с. 278]. На дуброві, не будзі мяне маладога. Чаго, коця, пла-
чаш, ці естачкі хочаш [1, с. 169];

4) вельмі часта звароткам выступае персаніфікаваны 
неадушаўлёны назоўнік тыпу вербанька, канапелькі, лецеч-
ка, дубровачка, зімачка і інш. Напрыклад: Чаму вы, кана-
пелькі, зялёны стаіце [1, с. 34]. Не стой, вербанька, пад ва-
дою, горка вадзіца пад табою [1, с. 27]. Ой здарова, здарова 
ты, зімачка, добрае здароўе, ты, лецечка [1, с. 102]. 

З неразвітымі звароткамі звычайна ў прэпазіцыі ўжы-
ва юцца асабовыя займеннікі ты, я, вы ў форме назоўнага 
склону, зрэдку ў форме ўскосных склонаў. Сэнсавая нагруз-
ка зваротка можа ўзмацяняцца таксама за лік розных час-
ціц, часцей а, да, ды. 

Найбольш яркімі і выразнымі ў экспрэсіўных адносі-
нах з’яўляюцца развітыя звароткі. У мове беларускага фальк-
лору развітыя звароткі з’яўляюцца рознымі па сваёй струк-
туры і значэнні: 

1) у якасці развітага зваротка ўжываюцца назоўнікі без 
эмацыянальных суфіксаў, але паясняюцца традыцыйна-
фальклорнымі прыметнікамі-эпітэтамі. Выразнасць такіх 
канст рукцый абумоўліваецца клічнай ці пабуджальнай 
інта нацыяй, пэўнымі часціцамі, выклічнікамі, пераносна-
вобразным ужываннем слоў-звароткаў: Ой ты, арол сіза-
кры лы, раскажы мне праўдачку [1, с. 142]. Ці не будзеш, ма-
лада дзяўчына, ды па мне тужыці. Маладыя малодзіцы, 
выхадзіце на вуліцу [1, с. 12]. Не звіні, крыніца звонкая, не 
му ці сваёй вады [1, с. 82]. Добрыя людзі, нарайце мне дзе, 
каб высватацца [1, с. 57]. 

Часта такога тыпу звароткі ўжываюцца з прына леж ны-
мі займеннікамі мой, мая. У некаторых спалучэннях ўжы-
ваюцца выклічнікі: Завіце, сыны мае, талаку ўсю [1, с. 112]. 
Люлі, люлі, мая дзяціна. Жана мая, я там бавіцца ня буду [1, 
с. 122]. Ой, бяжы, мой конь, на староначку, дзе жыве мая 
радня… Эх, мая сястра, ты са змеямі знаешся? [1, с. 29]. 
Побач з займеннікамі могуць ужывацца прыметнікі, якія 
ўзмац няюць экспрэсію, удакладняюць ці канкрэтызуюць 
якасць, уласцівасць прадмета: Вы, лясы мае дрымучыя, 
прыхінайцеся к зямле [1, с. 543]. Эх, добрый мой хазяін, 
што ты нясеш ваду – ужо я піць не хачу [1, с. 280]. Ацец мой 
дарагі, штоб мне было посахі сто рублёў… [1, с. 548]. 

Часам паясняльныя словы аддзяляюцца іншымі слова-
мі або непасрэдна выступаюць з аднароднымі звароткамі: 
Ой рэчка мая, ой ты быстрая: учора была быстрая, а сягод-
ня ціхая [1, с. 385]. – Братцы мае родныя, сёстры мілыя, да 
якога мы так бедна жыць будзем [1, с. 113]. 

Калі зваротак паўтараецца, то назіраецца высокая сту-
пень экспрэсіі, звычайна ў такіх выпадках характэрна чар-
гаванне развітых звароткаў з неразвітымі і наадварот. 
Агуль ная экспрэсія таксама ўзмацняецца за лік выклічнікаў, 
час ціц, інтанацыі: Эх, воран белакрылы, эх, воран бела-
кры лы, скажы, воран, дзе мой мілы, скажы, воран, дзе мой 
мілы [1, с. 49]. Вясна, вясна красная, прыдзі, вясна [1, с. 12]. 
Мароз мой, мароз, не марозь мяне: баюсь я цябе… [1, с. 212]. 
Экс прэсія таксама ўзмацняецца, калі зваротак ускладняец-
ца параўнальнымі зваротамі. Напрыклад: Ой, сокал мой, 
сокал, як сонейка, ясны [1, с. 253];

2) субстантываваныя прыметнікі, якія ўжываюцца ў ро-
лі зваротка, змяшчаюць у сваім складзе эмацыянальна-ацэ-
нач ныя суфіксы і паясняюцца прыналежнымі займеннікамі 
мой, мая, якія знаходзяцца ў прэ- і постпазіцыі: Пахавай, 
мой родны, у зялёным саду, у садочку… [1, с. 78]. Ці ж не ты 
ж, мая пісаная, ці ж не ты ж мяне высушыла? Вярнісь, вяр-
нісь, мой ненаглядны, к няшчаснай дзевіцы, ка мне [1, 
с. 142]. Мілы мой, твая ўлыбачка мяне з ума свяла. Ай, мі-
лая мая, што ж не ўхажваеш за мной? [1, с. 562];

3) у ролі зваротка вельмі часта выступаюць назоўнікі 
ў складзе з эмацыянальна-ацэначнымі суфіксамі, якія так-
сама паясняюцца прыналежнымі займеннікамі мой, мая: 
Багдай цябе, мая мушачка, пераламіла! [15, с. 141]. Кама-
рочкі мае, не кусайце мяне, а кусайце паноў, не пускаюць 
што дамоў [15, с. 83]. Здраствуй, здраствуй, мой цесцюхна: 
здраствуй, здраствуй, да мой зяцюхна… [1, с. 182]. Прыляж 
ты, мая дачушка, ды паспі…Эй, мой сыночак, ты яе і сяке-
раю не зрубаеш… [1, с. 117]. 

Для фальклору характэрны звароткі з пераносна-воб-
раз ным значэннем: Ах, кажы, мая душачка, адкуль ты пры-

бы ла… [1, с. 582]. Чэраз рэчаньку, чэраз балотца падай ру-
чаньку, маё золатца… А дзе ж, мой галубок, сёння начуе? 
[1, с. 112]. 

Звароткі з ацэначнымі суфіксамі могуць паясняцца зай-
меннікамі ў спалучэнні з прыметнікамі па наступных схемах:

а) назоўнік з ацэначнымі суфіксамі + займеннік + сты-
ліс тычна нейтральны прыметнік: Жніце, жніце, мае мілы 
жнейкі! Прынясу гарэлкі чатыры бутэлькі, сама пакаштую 
й гасцей пачастую! Жніце, жніце, мае мілы пташкі! [15, 
с. 138]. Сынок мой дарагі, калі Госпад даў лёс, жыві здаро-
венька. Сынок мой мілы, стой там моцна… Галовачка мая 
бедная, эй, у мяне матачка не родная [1, с. 182].;

б) назоўнік з ацэначнымі суфіксамі + два займеннікі 
з паясняльнымі ці без паясняльных слоў: Дзеўчынонька, 
ты мая мілая, што нарабіла: кліча маці вячэраці, вячэра не 
міла [1, с. 112]. А мой жа ты сынок, што ж гэта з табой зда-
рылася? [1, с. 342]. Мілы мой ты дружочак, спяку піражо-
чак [1, с. 132]. 

Тыповымі для лексікі фальклору з’яўляюцца паўторныя 
эмацыянальна афарбаваныя звароткі, у склад якіх увахо-
дзяць:

а) займеннікі: Ой ты, гора, маё горачка, не мінула гэты 
раз [1, с. 156]. Зара мая, зараначка! Узыдзі рана, пастой по-
зна [1, с. 332];

б) займеннікі і прыметнікі: Лучына мая, лучыніца, ды, 
бярозавая! Чаму ты, лучына, не ярка гарыш? [1, с. 127]. Вы 
туманы, вы туманікі, вы цёмныя [1, с. 112]. Крапіва мая 
крапівіца, крапіва мая зялёная, ты ўсе сцежачкі пазаймо-
вала… [1, с. 112]. Ах ты, дзень, мой дзянёчак, распракрасны, 
дарагой… [1, с. 134]. 

в) дастаткова шырока ўжываюцца ў фальклоры зва-
роткі з ацэначнымі суфіксамі, якія паясняюцца ней траль-
нымі прыметнікамі са значэннем якаснай ацэнкі прадметаў: 
Ой здарова была, халодная зімачка! Прашчайце, глазкі 
галубыя, і ты, красавіца, прашчай! Ой ты, шэрая лашад-
ка, чаго рыссю не бяжыш? Часам паясняльныя словы, якія 
знаходзяцца пры зваротку, аддзяляюцца ад яго іншымі сло-
вамі, што дае магчымасць акцэнтаваць на гэтых словах 
большую ўвагу: Не трасісь ты, асіначка, не трасісь, гор-
кая… [1, с. 156]. Ой, чаго, зімачка, ой, чаго, лютая, ранень-
ка настала… [1, с. 172]. 

Паясняльныя словы і зваротак часта могуць эма цыя-
нальна дапасоўвацца. Як правіла, дапасуюцца паясняльныя 
эмацыянальна ацэначныя прыметнікі, займеннікі ж прак-
тычна ў мове і маўленні не ўжываюцца з ацэначнымі суфік-
самі: Сізанькі селязенька, ці быў ты на моры, а ці відзеў ты 
вутачку? [1, с. 249]. Ах, ты, міленькій дружочак, не відацца 
нам з табой… [1, с. 142]. Бягі, мой кося, бягі, вараненькі. [1, 
с. 146]. Ох, госцікі мае вы любовенькія… [1, с. 122]. 

У мове фальклору ў ролі зваротка могуць ужывацца 
і прыдаткі. Пры гэтым паясняемае слова можа быць як 
стылістычна нейтральным, так і эмацыянальна афар ба ва-
ным: Мядзведзюхна, мой бацюхна, вазьмі яго на ручанькі…
[15, с. 96]. Здарова, дзевіца, мілая мая сястрыца. [1, с. 112]. 
А чаго, дзевачка, а чаго красачка маладзенька замуж пай-
шла. [1, с. 232]. Дзеткі мае галубяткі! Больша ж нам бацькі 
не відаць. [1, с. 82]. Буслік мой галубчык, дай мне раду яку… 
[1, с. 162]. А ты ж, мая гарэліца, да ты весялуха! [1, с. 222]. 
Э, галубчык мой, землячок, ці сам ты заехаў сюды… [1, с. 12].

У склад зваротка ўваходзяць прыналежныя займенні-
кі, якія могуць ужывацца таксама і з прыдаткамі: Мая мам-
ка, мая кветка! Не аддай мяне ўлетку… [1, с. 262]. Дзедка 
мой, галубок мой! Хто ж мне цяпер лапцейкі спляце? [1, с. 390].

Часам азначаемае слова і прыдатак, якія ўжываюцца ў 
ролі зваротка, развіваюцца некалькімі паясняльнымі сло-
вамі, тым самым ствараецца высокая эмацыянальная 
насычанасць усяго сэнсавага зместу сказа: Прыйшла туды 
маці, заплакала. Ганнуся мая, сіраціначка! Дзетка маё лю-
бае… [1, с. 118]. Я пайду па загуменню, да кумочак мой 
мілы, да галубчык мой сізы [1, с. 58]. Высокі эмацыянальны 
эфект дасягаецца яшчэ і тады, калі азначаемае слова-зваро-
так паўтараецца некалькі разоў: Васіль жа мой, Васілёчак, 
белазорый мой цвяточак [1, с. 117]. 

У ролі зваротка ўжываюцца і аднаслоўныя прыдаткі. 
Паясняемае слова і паясняльнае звычайна маюць ацэначныя 
суфіксы (козінька-козлік, рыбачка-асятрыначка, пчолачка-
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звоначка, вутачкі-лябёдачкі і інш.). У семантычных адносі-
нах гэтыя назоўнікі, як правіла, выражаюць просьбу ці 
змяшчаюць традыцыйную форму звароту: Дзедка, галуб-
чык, пусці нас на ноч! [1, с. 26]. Дзеверка, братка, адбарані 
мя не! [1, с. 439]. Вутачкі-лябёдачкі. Скіньце мне па пёрыш-
ку! [1, с. 43]. Здраствуй, кумка-галубка! [1, с. 73]. «…У на-
роднай моватворчасці, як адзначае Н. С. Гілевіч, назіраецца 
якаясьці асаблівая схільнасць да гэтай формы. Некаторыя 
эпітэты-прыдаткі з’яўляюцца, на наш погляд, непе раў зы-
дзеным узорам дакладнасці, трапнасці і ёмістасці вобраз-
нага слова, не кажучы пра іх самабытнасць, змястоўнасць 
і паэ тычнае хараство» [5, с. 27]. 

Мове беларускага фальклору характэрна ўжыванне 
ў ролі зваротка клічнай формы назоўніка, якая можа абаз-
начаць не толькі асобу, прадмет, з’яву, але і надаваць ім пэў-
ную эмацыянальную ацэнку – станоўчую ці адмоўную: 
Сватоньку, сватоньку, пусціце нас у хатоньку [1, с. 182]. 
Баб, а баб, Слава Богу разжыўся на хлеб [1, с. 172]. Ой садзе, 
мой садзе, зялёны вінаградзе! [1, с. 12]. Ты, браціку-саколі-
ку, вазьмі мяне на зіманьку. Ой, дзедухна мой саколіку, 
у мя не паганый хлеб… [1, с. 99]. 

Такім чынам, у мове беларускага фальклору значнае 
месца належыць назоўнікам у ролі зваротка, якія ўжы ва-
юцца для характарыстыкі асоб, адушаўлёных істот, з’яў, 
персаніфікаваных прадметаў. Адны з іх маюць экспрэсіўнае 
значэнне (дзеўка, бабка. дзедка), іншыя – эмацыянальна-
ацэначныя (цётухна, дзедухна, зараначка, лучыніца).

Вусная народная творчасць з’яўляецца сапраўднай 
моў най скарбонкай, адкуль можна запазычыць не толькі 
пэў ныя лексемы, але і суфіксальныя марфемы эмацыя наль-
на-ацэначнага характару, якія вызначаюцца багаццем сваіх 

значэнняў, выяўляючы тым самым нацыянальна-куль-
турную спецыфіку беларускага народа. 
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ПОПЫТКА ВОССОЗДАНИЯ ОТОШЕДШЕЙ ГЕНДЕРНОЙ ПОЗИЦИИ 
(ЛЕКСИКО-СИНТАКСИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)

Елена Бобровская (Минск, Беларусь)

Современный роман − отражение нашей действитель-
ности. Исследуя творения современников, мы имеем воз-
можность рассмотреть общественные процессы в разви-
тии. Иногда одно произведение становится попыткой пере-
осмысления существующих гендерных оппозиций на мате-
риале прошлого, настоящего и будущего. 

Роман М. Веллера «Любит – не любит» является одним 
из таких современных романов, где удаётся проследить 
столкновение позиций прошлого и настоящего, где мы мо-
жем пронаблюдать попытку воссоздания, конструирова-
ния отошедших гендерных ролей посредством исследова-
ния сознательного выстраиваемой позиции, противореча-
щей реальным устремлениям молодого поколения. 

Проследить построение мужской и женской позиции 
возможно благодаря изучению гендерного кода на лекси-
ко–синтаксическом уровне, результатом которого является 
выявление противоречия между бинарными позициями 
прошлого (всех предыдущих поколений, включая поколе-
ние наших «отцов») и настоящего. 

Ядро противоречий сосредоточено в оппозиции им-
пульсивность, активность / статичность, пассивность, 
т. к. инициативность, будучи ранее чертой мужского пове-
дения, характеризует сегодня и поведение женское. 

Динамичность, свойственная мужскому поведению на 
протяжении нескольких веков, сдала свои позиции безого-
ворочной и, более того, предпочитаемой статичности в на-
стоящем. Следовательно, совершенно естественной, с точ-
ки зрения старшего поколения, является попытка обучения 
активности как залогу успешных отношений с противопо-
ложным полом. Эта позиция основывается на своём, спец-
ифическом понимании образа жизни молодёжи поколени-
ем «отцов», своей версией их несостоятельности в межлич-
ностном общении. 

На современном этапе социального развития мужская 
позиция не отвергает своей пассивности даже в процессе 
обучения динамизму. Активность должна привлечь внима-

ние противоположного пола (причём эта активность явля-
ется отражением импульсивного поведения в обществе, но 
не в личных отношениях), а затем наблюдается, как и пре-
жде, бездействие. Таким образом, приоритетная, предпочи-
таемая позиция практически не ущемляется; происходит 
лишь кратковременная трансформация, зеркально преоб-
разующая направленность мужского поведения во всех 
сферах жизнедеятельности. 

В произведении М. Веллера мы наблюдаем двух «на-
ставников», обладающих опытом жизненных отношений: 
мужчина поколения «отцов», преследующий альтруист-
ские цели, и женщина-современница, стремящаяся к лич-
ной выгоде. Чему и как они обучают?

Изначально герой статичен, только изредка, в ключе-
вых моментах развития отношений проявляя активность: 
Встреча наконец состоялась. Он не смог выдавить из себя 
ни слова. Она терпеливо ждала, дёрнула плечиком и удали-
лась, смеясь [1, с. 23], т. е. мы наблюдаем контрарные пози-
ции героев, при которых юноша пассивен (модальность 
невозможности), а девушка активна (общеутвердительное 
предложение). Этот пример отражает стандартное поведе-
ние мужчин и женщин. Представления героини не соот-
ветствуют тому, что она наблюдает в жизни: На выпускном 
вечере он сделал ей предложение. Она засмеялась, взгруст-
нула, сказала, что они ещё дети и им рано об этом думать. 
Мужчина должен сначала чего-то добиться в жизни. А ему 
ещё только через год идти в армию, и кто знает, не забу-
дет ли он её за это время [1, с. 26]. Актив мужского поведе-
ния для женщины не становится безоговорочным, она хо-
чет быть уверена, что динамизм сохранится в будущем. 
Героиня ссылается на обобщенное представление об ак-
тивности мужчины (что выражено субъективно-объек-
тивной модальностью долженствования), а позицию ре-
ального человека она оценивает как возможно бездей-
ственную в будущем, т. к. именно такое поведение наблю-
далось в прошлом. 
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На фоне таких взаимоотношений мы можем привести 
ключевой диалог «учителя» и «ученика», в котором отраже-
на суть преобразования поведения главного героя: – Тоже 
нет? – удивился Звягин. – Тогда я не понимаю – чего ты уби-
ваешься? Какие трудности? В чем препятствия?– Не ну-
жен я ей… – Стань нужен! – Как? – Как угодно! – Она не 
любит меня, – качнул головой Ларик безнадежно, горько. – 
Всего делов? Хм! Значит, надо сделать так, чтоб полюби-
ла, – невозмутимо заключил Звягин [1, с. 30]. Отражена не-
обходимость перехода от статичности к динамизму, что 
эксплицировано контрарностью общеотрицательного и об-
ще утвердительного предложений и субъективно-объек-
тивной модальностью долженствования.

Выстраиваемое поведение резко противоречит реаль-
ным действиям молодого поколения, что видно в следую-
щем примере: – Готовимся жениться? – спросил Ларик. 
(Нет, он недаром готовился: голос был не спертый, не сдав-
ленный – нормальный!) Он достиг цели – сбил противнику 
дыхание: Игорь никак не мог попасть в ритм этого неожи-
данного разговора [1, с. 41]. Общеотрицательное предложе-
ние, с одной стороны, и усиленная модальность невозмож-
ности, характеризующая поведение среднестатистического 
молодого человека, – с другой. 

Активизация в процессе обучения начинается сразу 
же: – Начинаем предварительные действия, – объявил Звя-
гин. – На данном этапе главная трудность заключается 
в том, что ты ей донельзя надоел. Итак, надо все стереть 
и начать с чистого листа: по нулям. Последнее впечатление 
о тебе в ее памяти должно быть выигрышным. Ты держался 
мямлей – значит, будь абсолютно тверд. Ты соглашался на 
все – значит, не мирись ни на чем. Ты должен достойно уйти 
(субъективно-объективная модальность долженствова-
ния) [1, с. 38]. Девушкой эта линия поведения осознаётся 
адекватно: Значит, он не пропал без нее, не уехал, – он печа-
тает стихи, его теперь знают… [1, с. 101]. В мыслях героини 
находит отражение переход от пассивности (общеотрица-
тельное предложение) к активности (общеутвердительное 
предложение). Или: Ларик не избегал ее, летуче улыбался, 
парил в собственном пространстве [1, с. 115]. Это была от-
ражена общая, сконструированная жизненная позиция. 
В сфере межличностных отношений, герой, наоборот, ста-
тичен: На Валю смотрели – на нее всегда смотрели: ладная 

фигурка, грамотный костюм, австрийские лыжи, тихое сия-
ние. Ларик не смотрел. То есть смотрел – не больше, чем на 
остальных. И не иначе. И не искал возможности погово-
рить вдвоем. И это сразу создало для нее некоторое напря-
жение [1, с. 122]. И также: Ларик не звонил. Не показывался. 
Заготовки уничижительных фраз пропадали втуне [1, с. 130]; 
Дважды она выходила в коридор – ну, подышать свежим воз-
духом под форточкой. Он за ней не следовал [1, с. 136]. В по-
следнем примере одновременно охарактеризованы дина-
мизм женского поведения и статичность мужского.

«Наставник» современного нам поколения для своей 
выгоды обучает немного не тому, что нужно, а именно, не-
обходимость мужской активности открывается «учени-
ку»: – Игорек, что ты сходишь с ума? Самолюбие заело? Уж 
тебе-то – неужели девушек не хватает? Послушай меня, 
плюнь, я баба, мне лучше знать, как должен вести себя 
мужчина [1, с. 64], однако реализуется эта стратегия не 
в общественном поведении: В голове всегда есть место рас-
чету – в первом ли ряду, в пятом ли… Карьера для аспиран-
та! Цепь поступков уже рисовалась ему. Другое дело – он 
отнюдь не был готов совершить их все [1, с. 98], а по от-
ношению к возлюбленной: – На что? – вслух произнес он. 
«Вот и спросил. Вот и все благородство. Жаден, подозри-
телен, лжив… противен!» [1, с. 95]. 

Героиня в ситуации конструируемого мужского пове-
дения оказывается вынужденно активной, т. к. она, привле-
чённая динамизмом мужской позиции, хочет выстроить 
отношения, в которых герой пассивен, а значит, ей остаётся 
только действовать: Он не позвонил ни назавтра, ни позднее. 
На второй день, оправдываясь приличиями вежливости, 
Валя сама позвонила на вахту его общежития [1, с. 120].

Таким образом, мы можем отметить полярное измене-
ние гендерных позиций прошлого и настоящего. Ожидае-
мый героем результат был достигнут (отношения сложи-
лись) ввиду того обстоятельства, что героиня на фоне об-
щей активности героя «простила» статичность по отноше-
нию к себе, т. к. отождествляла сферу профессиональной 
деятельности и сферу межличностных отношений из-за 
своей неопытности.
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ДЗЕЯСЛОЎ У БЕЛАРУСКІХ НАРОДНЫХ КАЗКАХ

Іна Бубновіч (Гродна, Беларусь)

Мова беларускіх народных казак адметная і непаў тор-
ная, істотна адрозніваецца як ад іншых фальклорных 
твораў, так і ад мовы казак аўтарскіх. Нават апрацаваная 
і ўнармаваная пры запісе і выданні, яна захоўвае адметныя 
мясцовыя і старажытныя рысы, перадае глыбінныя мен-
таль ныя асаблівасці нашага народа. 

Дзеяслоў у казках вельмі прыкметны і важны, таму 
што сюжэт казкі дынамічны, з хуткімі зменамі падзеяў, ге-
рой актыўны, ажыццяўляе вялікую колькасць учынкаў, пе-
раносіцца на казачную адлегласць, уступае ў адносіны 
з рознымі персанажамі. Каб выявіць станоўчыя і адмоўныя 
якасці персанажа, паказаць яго характар, ужываюцца дзея-
словы са значэннем эмацыянальнага, псіхафізічнага стану, 
для перадачы інтэнсіўнасці дзеяння – дзеясловы руху і інш. 
Дзеяслоў – характарыстычны сродак, раскрывае не толькі 
знешнія праявы жыцця, але і ўнутраны стан героя, яго ад-
носіны да людзей. «Персанажы казак выяўляюць свае рысы 
і якасці часцей за ўсё ў дынаміцы дзеянняў, характар якіх 
пераважна фантастычны, незвычайны» [8, с. 13], – сцвяр-
джае А. С. Фядосік. Найчасцей дзеяслоў не патрабуе да дат-
ковых тлумачэнняў, апісанняў, спрыяе сцісласці і лаканіч-
насці, валодае вялікім інфармацыйным патэнцыялам, вы-
кон вае камунікацыйную і эстэтычную функцыі. 

Пры аналізе мовы беларускіх народных казак выяў ля-
ецца, што частотнымі з’яўляюцца дзеясловы эма цыя наль-
нага стану, сярод якіх пераважаюць наступныя групы [10, 
с. 25–27].

– пачуццё зроку: бачыць, глядзець, слыху: слухаць, 
прыслухоўвацца, чуць, дотыку: дакрануцца, нюху: пры ню-
хацца; 

– псіхафізічнага стану: адчування голаду, сытасці, 
болю, холаду, стомленасці: прагаладацца, напіцца, наесціся;

– унутраны стан асобы, яе душэўных перажыванняў: 
пачуццё радасці, спакою, трывогі, злосці, раздражнення, 
спа чування, любові, непрыязні і інш: гараваць, засмуціцца, 
узрадавацца, шкадаваць. 

Шырокае выкарыстанне такіх дзеясловаў абумоўлена 
не толькі спецыфікай мовы казак, але і станам развіцця бе-
ларускай мовы [10, с. 26], адметнасцю менталітэту бе ла-
русаў.

Шматлікія дзеясловы руху, што адлюстроўваюць раз-
настайныя спосабы перамяшчэння, розную інтэнсіўнасць 
руху: бегчы, ісці, выводзіць, выходзіць, ехаць, каціцца, несці-
ся, весці і інш. 

Многія дзеясловы выражаюць фазіснасць дзеяння: па-
чатак: падзьмуў, пашарахцеў, жаданне: хочаш набраць, ад-
накратнасць: махнула, шчоўкнула, скінуліся, падшыбнуў, 
піх нуў, мнагакратнасць: пападбірала, а найчасцей выніку: 
заперці, абвянчаецеся, заб’е, адскочыў, уцёк, выгнаў і інш. 

Сістэма дзеяслоўных катэгорый і формаў у беларускіх 
народных казках вельмі разгалінаваная. Адлюстроўваюцца 
разнастайныя формы інфінітыва, якія супадаюць з літа ра-
тур нымі, бо мова казак апрацаваная і ўпарадкаваная 
выдаўцамі. [5] Суфікс -ць далучаецца да асновы, якая за-
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канчваецца на галосны гук: адарваць, гараваць, зваць, на-
грэць, суфікс -ці ўжываецца ў дзеясловах з асноваю на зыч-
ны: ісці, прыйсці, ратаваціся, суфікс -чы маюць асновы на 
заднеязычны: бегчы, сячы, сцерагчы, пячы, інфінітыў 
зваротных дзеясловаў выступае з суфіксам -цца: біцца, дзі-
віцца, каціцца, мірыцца. У казках сустракаем дзеясловы за-
кончанага (легчы, прагуляцца, падавіцца) і незакончанага 
тры вання (класціся, мірыцца); зваротныя (адпраўляцца, 
вярнуцца) і незваротныя (піць, заперці); пераходныя (запер-
ці (дзверы), варочаць (дзераўлякі)) і непераходныя (спаць, 
начаваць). Намі заўважана, што ў казках часцей сустрака-
юцца дзеясловы ўзаемна-зваротнага (абвянчацца, біцца, мі-
рыц ца) і агульна-зваротнага значэння (дзівіцца, каціцца, раз-
злавацца), чым уласна-зваротнага (апрануцца, выці рац ца) 
і якасна-зваротнага (гнуцца, сагнуцца, угінацца) значэн ня.

Сярод дзеяслоўных формаў абвеснага ладу найчасцей 
выкарыстоўваецца прошлы час (па паходжанні былы пэр-
фэкт без звязкі): выцягнуў, вытрымаў, упрасіла, папала, 
угле дзелі, уламалі. Зрэдку бачым формы былога плюсквам-
пэр фэкта, які ўтвараўся шляхам спалучэння пэрфэкта дзе-
яслова быти і элавага дзеепрыметніка ад дзеяслова, што 
нясе асноўную сэнсавую нагрузку: быў заснуў, былі паглохлі. 
Значэнне такіх формаў у казках супадае з значэннем і вы ка-
рыстаннем у беларускай літаратурнай мове. Разнастайныя 
формы цяперашняга, будучага часу. У асноўным гэта нар-
ма тыўныя формы. Зрэдку захоўваюцца дыялектныя формы 
3 асобы адзіночнага ліку: чмыша, гародзе. Выка рыстоў-
ваюцца формы будучага часу ў значэнні прошлага: Кінуўся 
бандыт з хаты, а каля парога сабака як рване яго за сцяг-
няк! А тут пеўнік як зляціць з жэрдачкі ды як дзеўбане 
бандыта пагалаве! 

У беларускіх народных казках ужываюцца шматлікія 
і разнастайныя формы загаднага ладу, як простыя, так 
і складаныя. У беларускай літаратурнай мове адрозніваюц-
ца простыя формы загаднага ладу з націскам на аснове: 
едзь, збірайцеся і формы з націскам на флексіі: глядзі, 
прынясі. Іх утварэнне залежыць ад характару асновы і тыпу 
дзеяслоўнага націску [6, с. 230]. У мове казак адлю строў-
ваюцца, у асноўным, нарматыўныя формы: глянь, вылазь, 
ляж і дзьмі, перасадзі, глядзі (2 ас. адз. л.). Побач падаюцца 
падой, пакаж, якія, як сцвярджае Ю. Ф. Мацкевіч, сустрака-
юцца ў розных рэгіёнах Беларусі [6, с. 231]. Аднак нормай 
беларускай літаратурнай мовы не з’яўляюцца [4, с. 158]. 
У казках, сабраных Э. Дмухоўскай [5], занатаваныя многія 
дыя лектныя і старажытныя асаблівасці, тут адлю строў-
ваецца канчатак -мо ў дзеясловах 1 асобы множнага ліку 
цяперашняга і будучага простага часу абвеснага ладу, а так-
сама і загаднага ладу: даймо, ежмо, забіемо, уцікаймо, вазь-
мімо і інш. [1, с. 6] Пераважаюць такія формы загаднага 
ладу і ў іншых казках [5]. Формы на -ем, -ом амаль не вы ка-
рыстоўваюцца. Перавага дзеясловаў на -ма тлумачыцца іх 
пашыранасцю ў беларускіх гаворках Гродзенскай, Брэсцкай, 
таксама паўднёвых частак Мінскай і Гомельскай абласцей 
[6, с. 243]. Формы 1 асобы множнага ліку загаднага ладу на 
-мо (-ма) ад дзеясловаў з нерухомым націскам на аснове 
складаюць норму беларускай літаратурнай мовы [6, с. 244]. 
Формы будучага простага часу абвеснага ладу на -ем, -ом 
у казках ужываюцца. [5]

Шырока падаюцца складаныя формы загаднага ладу, 
утвораныя пры дапамозе няхай: няхай будзе, няхай наце-
шыц ца (3 ас. адз. л.), няхай лічаць, няхай паходзяць, няхай 
клю юць (3 ас. мн. л.). Магчыма, пад уплывам рускіх фальк-
лор ных твораў выкарыстоўваюцца разнастайныя формы 
з часціцамі -тку, -тка, -ка: тапі-тку, лажысь-ка, не губі-
тка, перайдзі-тка, дай-ка, ідзеце-тку, ідзіце-тка. Шмат 
формаў загаднага ладу з адмоўнай часціцай не: не спі, не бі, 
не бойся, не гані, не іржы, не чакай, не плач і інш. 

Адрознівае мову беларускіх казак ад іншых фальк-
лорных твораў выкарыстанне шматлікіх формаў тыпу бач, 
глянь, бразь і інш., якія даследчыкі называюць па-рознаму, 
напрыклад, Л. Г. Бараг адназначна адносіць іх да выклічнікаў 
[3, с. 219], Л. М. Шакун называе іх «скарочаныя дзеясловы» 
[9, с. 202]. Нам падаецца, што словы: глядзь, бач, шмыг і пад. 
надаюць апавяданню дадатковую экспрэсію: Кот хляп! – ды 
і запёр. Дзьмух на іх, так яны сып аб зямлю. Ліса цап! – 
трымае яе. Яны выкарыстоўваюцца пры абмалёўцы па-

дзеяў, якія адбываюцца асабліва імкліва, таму па значэнні 
і функцыях набліжаюцца да дзеясловаў. Думаецца, можна 
правесці мяжу паміж выпадкамі, калі такія словы пахо-
дзяць ад дзеясловаў, захоўваюць з імі відавочную слова-
ўтва ральную сувязь, выконваюць сінтаксічную функцыю, 
ха рак тэрную дзеясловам, таму з’яўляюцца скарочанымі 
фор мамі дзеясловаў, і выпадкамі, калі слова выконвае чыс-
та эмацыянальна-эстэтычную функцыю, адыгрывае ролю 
вы клічніка. Часта такія словы маюць выразны гука перай-
маль ны характар: ляп-ляп, бах, стук-грук, стук-стук, 
трышч, выкарыстоўваюцца пераважна ў казках пра жывёл, 
таму фактычна гэтая імітацыя не толькі характарызуе дзе-
янне герояў, але і адлюстроўвае адносіны беларускага на-
рода да персанажа, народнае ўспрыняцце яго паводзінаў, 
якасцяў: трэсь-лом (пра мядзьведзя), трышч, лышч (ідзе 
мароз), шмяк (упаў мядзведзь). Часта ў беларускіх народных 
казках выкарыстоўваюцца гукапераймальныя словы для 
перадачы асаблівасцяў «гаворкі» жывёл: Свіння рох-рох-рох 
і пусцілася да вёскі. 

Адметнаю рысаю казак з’яўляецца выкарыстанне дзея-
словаў, што абазначаюць паўтаральнасць, мнагакратнасць 
дзеяння. Гэтае значэнне можа перадавацца дзеясловамі, 
утворанымі пры дапамозе прыставак па-: пападбірала, па-
прыплёсквала, суфікса -а-: пахаджала і інш., а таксама шля-
хам паўтараў аднаго і таго ж дзеяслова: Пасвіла яна, пасві-
ла, пасвіла, пасвіла, напаіла іх, накарміла, гоніць дадому. 
Бяжыць ён, бяжыць, бяжыць дык бяжыць (…). Крычала яна, 
крычала, нокала, нокала, нічога не зрабіла! Часта такім спо-
сабам паказваецца марнасць намаганняў героя: Лыгаў-
лыгаў – ніяк ні наеўся. Пеўнік крычаў, крычаў, аж у яго дзюба 
ўспухла (…). Але можа адлюстроўвацца і станоўчы вынік 
дзеяння: Ну, кабыліц-небыліц жалезнымі прутамі дралі-
дралі, дралі-дралі, у стайню заперлі і замкнулі. У адным ска-
зе можа паказвацца дзеянне і яго вынік, названы адна ка-
ранёвым прыставачным дзеясловам: Даўбаў, даўбаў, вы даў-
баў лесвічку. Л. Г. Бараг называе такія паўторы сінтаксічнымі, 
адзначае ўжыванне паўтораў дзеясловаў ісці, ехаць, біцца, 
а таксама паўтораў інфінітываў са злучнікамі так, дак, як, 
дык. [3, с. 212]. Па нашых назіраннях, найчасцей паўта ра-
юцца дзеясловы руху: Хадзіла лісіца, хадзіла кругом бу-
тэлькі (…); бяжыць яна дык бяжыць (…); гнаўся ён, гнаў ся 
(…); а таксама і актыўнага дзеяння: Білі іх, білі і выгналі 
абодвух вон; жне так, жне (…); грыз, грыз пень. 

Сустракаюцца таўталагічныя спалучэнні адна кара-
нёвых назоўніка з дзеясловам, якія ўзмацняюць інтэн сіў-
насць дзеяння, часта надаюць дзеянню дадатковую эма цыя-
нальнасць: гора гараваць, пір піраваць, ноч начаваць, кліч 
клікаць, гарадзіць гараду. 

Дзеясловы, абмежаваныя лакальна (што не фіксуюцца 
«Тлумачальным слоўнікам беларускай мовы»), выка рыс-
тоўваюцца ў прааналізаваным матэрыяле не так часта: 
уваз наў «даведаўся», заплутаўся «заблудзіў», блінкнуць (ва-
чы ма) «расплюшчыць вочы, маргнуць», борацца «тузацца», 
забарыцца «затрымацца», абганасіць «абвясціць», купца-
ваць «гандляваць». Частка дзеясловаў падаецца ў лексі ка-
гра фічных працах з паметай абл. (абласное): каўкаць (пра 
ката), жупіць «размаўляць, гаварыць» [7, т. 2, с. 260], зюкаць 
(у ТСБМ зюзюкаць) «весці лёгкую, вольную размову» [7, т. 2, 
с. 520]. Сустракаюцца дзеясловы, што ў беларускай літара-
турнай мове ўжываюцца з іншым значэннем: лыгаць «есці, 
глытаць» і лыгаць «нанізваць якія-н. рэчы на шнурок, дрот 
і пад., начэпліваць вяроўку на рогі, шыю жывёле» [7, т. 3, 
с. 64], зрадзіці «перавесці, знішчыць» і зрадзіці «урадзіць» [7, 
т. 2, с. 511], пражыцца «моцна хочацца» і пражыцца «па-
двяргаць пражанню»; разм. «пячыся на сонцы» [7, т. 4, с. 326], 
зарабляць «умацоўваць» і зарабляць «зарабіць» (незак.) [7, 
т. 2, с. 374], спруцянець (пра руку) «адняцца» і спруцянець 
«стаць халодным і цвёрдым, скарчанець, застыць (пра 
труп)», «памерці, акалець» (разм.) [7, т. 5, с. 279], апрастаць 
«зрабіць простым» і апрастаць «вызваліць, ачысціць ад 
чаго-н. « [7, т. 1, с. 254] і інш.

Некаторыя словы ад літаратурных адрозніваюцца мар-
фемамі: а) прыстаўкамі: абгатаваць – прыгатаваць, зля-
чыць – вылечыць, супачыць – адпачыць, адказаць – перака-
заць (словы), парашыць – вырашыць; б) постфіксам: удру-
жыцца (удружуся табе ў патрэбе) – удружыць «аказаць ся-
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броўскую паслугу, узычыць» [7, т. 5, с. 621], в) суфіксамі: бег-
нуць – бегчы, паплынуць – паплысці [1, с. 8]. Або адрозніва-
юцца фанетычна: казлытаць – казытаць.

Выкарыстоўваецца лексіка, якая ў лексікаграфічных пра-
цах падаецца з паметаю груб., напрыклад, выпруціўся 
«памёр» [7, т. 1, с. 566], разм.: адхаяць «вярнуць прытомнасць, 
жыццё; адратаваць» [7, т. 1, с. 187], вадзіцца «доўга і беспас-
пяхова змагацца з кім-н.» [7, т. 1, с. 450] і інш. 

Іншамоўныя дзеясловы ў беларускіх народных казках 
падаюцца рэдка. Ужываюцца пераважна тыя лексемы, што 
з’яўляюцца нормаю літаратурнай мовы. Заўважаюцца асоб-
ныя русізмы ў аўтарскай мове: прасціць «дараваць», дажы-
дацца «чакаць», казніць «пакараць» і простай мове: вялець 
«загадаць», пакушаць і інш. (характарызуюць маўленне сал-
дата, царскага вяльможы) [5], паланізмы: вроціць «вярнуц-
ца», перэжэгнацца «перахрысціцца», хцець, сьвенціцса, спі-
ротца «спрачацца» [4]. 

Багатая дзеяслоўная сінаніміка казак, у сінанімічныя 
адносіны здатныя ўступаць агульнаўжывальныя і сты ліс-
тычна абмежаваныя лексемы: расквасіў, размажджэрыў; 
выпіў, выдундзіў; зазываць, заклікаць; сталася, зрабілася; 
кінуў, шыбануў і інш. Сінонімы выкарыстоўваюцца ў аўтар-
скай мове, у мове персанажаў: «Эй, не, не пайду, бо ты мяне 
зводзіш». – «Але ж дальбог, пеўнічку, не махлюю». [5]

У антанімічныя адносіны дзеясловы ўступаюць ра-
дзей, чым ў сінанімічныя. Антонімамі ў мінімальным кан-
тэксце могуць выступаць дзеясловы з адмоўнай часціцай 
не: воўк гнаў – не выгнаў, мядзведзь гнаў – не выгнаў. 

У выніку праведзенага аналізу намі было заўважана, 
што дзеяслоў у беларускіх народных казках адыгрывае не 
толькі камунікатыўную, але і эстэтычна-ацэначную функ-
цыю, гэта адзін са сродкаў уздзеяння на чытача. 

Сістэма дзеяслоўных формаў беларускіх народных ка-
зак супадае з сістэмаю дзеясловаў у сучаснай беларускай 
літаратурнай мове, многія архаічныя рысы былі страчаныя 

пры выданні, прыведзены да нарматыўных, таму захоў ва-
юцца ў казках толькі асобныя архаічныя і дыялектныя ры-
сы. Досыць часта ўжываецца размоўная лексіка. 

У казках часцей, чым іншыя, выкарыстоўваюцца дзея-
словы руху, эмацыянальна-ацэначныя дзеясловы. Спе цы-
фічнай рысаю казак з’яўляюцца паўторы дзеясловаў, ска-
рочаныя дзеясловы і інш. 
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КУЛЬТУРНАЯ КОННОТАЦИЯ ОППОЗИЦИИ «ЛЕВЫЙ-ПРАВЫЙ» В РУССКОМ И КИТАЙСКОМ ЯЗЫКАХ

Ван Тао (Китай / Гродно, Беларусь)

Пространство, наряду со временем, является одной из 
все общих форм бытия и одним из его важнейших атрибутов.

Исторически сложилось два подхода в толковании 
пространства – субстанциональный и реляционный. Пер-
вый из них связан с пониманием пространства как само-
стоятельных сущностей наряду с материей. Второй наме-
тился еще у Аристотеля, развивали Р. Декарт, Г. Лейбниц, 
Дж. Толанд. Главное в этой концепции то, что пространство 
рассматривается в ней не как особая субстанция, а как фор-
ма существования вещей. Лейбниц, например, подчеркивая 
относительный характер пространства, называет простран-
ство «порядком существований» [21, с. 11–12]. 

Искусство основывается на лейбницевском представ-
лении пространства. Это пространство «одушевляется» че-
ловеком, оно «прочитывается» им, поэтому являет собой 
область человеческих представлений о мире [13, с. 81].

Основываясь на ориентациях человеческой деятельно-
сти и общем состоянии нынешнего мира, китайский фило-
соф Фэн Лэй выделяет три пространства – биологическое, 
социальное и культурное (или семиотическое). Последнее 
может быть в символистской или абстрактной форме и не 
изолированно от первых двух, а «проникает» в них [20, 
с. 129–140].

Его мнение на определенной степени подтверждается 
ис следованиями представителей других гуманитарных про-
филей, например.

Представление о мире как картине, которую созерцает 
человек, имело своим следствием убеждение, что простран-
ство мира и пространство искусства (названное позже «ху-
дожественным пространством») должны совпадать между 
собой. Это убеждение не становилось предметом специаль-
ного анализа. Но о том, насколько оно являлось прочным, 
говорит уже тот факт, что вопрос о возможном своеобра-
зии пространства произведения искусства – и прежде всего 

изобразительного искусства, имеющего непосредственное 
дело с пространством, – вообще не поднимался до конца 
XIX в. [16, с. 326]. 

Правильное понятие о внутренней связи между наши-
ми душевными качествами и формами пространства и вре-
мени, в которых они обнаруживают себя, очень важно; оно 
объясняет всю производительную деятельность души в ми-
мике, в слове и в искусстве [18, с. 613].

Культура, возникая и развиваясь, порождает и изменя-
ет те пространства, которые не совпадают полностью ни 
с физико-космическими, ни с физико-географическими, ни 
даже с собственно социальными пространствами, хотя 
с последними они связаны теснейшим образом [19, с. 437]. 

Пространственно-временные характеристики жизнен-
ного пространства человека – это культурно-историческая 
среда. Образно говоря, индивидуальность человека – та 
«пустота», которая наполняется культурными смыслами 
в зрелой жизни в процессе инкультурации [9, с. 105]. 

По мнению китайских лингвистов, существуют три кон-
цепта «пространство»: физическое (геометрическое, объек-
тивированное), когнитивное и языковое, взаимоотношения 
между ними таковы, что каждое последующее служит осно-
вой предыдущего [17, с. 298–300]. Поскольку идею антропо-
центричности языка в настоящее время можно считать об-
щепризнанной: для многих языковых построений представ-
ление о человеке выступает в качестве естественной точки 
отчета [14], антропоцентризм наблюдается также и в интер-
претации языками о свойственной пространству трехмер-
ности. Это подтверждается и версией о том, что «простран-
ство постигается эмпирически, в процессе непосредствен-
ного чувственного восприятия [3, с. 10]».

Три измерения пространства реализуются в горизон-
тальном и вертикальном членениях. К первому относятся 
оппозиции «перед-зад» и «право-лево», ко второму отно-
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сится «верх-низ». По значимости они расположены по поряд-
ку: «верх-низ», «перед-зад» и «право-лево» [17, с. 302–303].

Несмотря на это, оппозиция «правый» – «левый» мо-
жет быть названа в числе наиболее распространенных язы-
ковых, мифологических, фольклорных и ментальных уни-
версалий. Ее появление коренится в таком, казалось бы, 
бесспорном явлении, как асимметрия полушарий головно-
го мозга человека с преобладанием доминации левого по-
лушария и, соответственно, правой руки [15, с. 52]. 

По культурной традиции и этнопсихологии русский на-
род придает именно «правому» положительную оценку, кон-
кретнее, «правый», как считает русский народ, символизирует 
счастье, а «левый» – зловещий знак. Такое предпочтение 
к «правому» имеет глубокую религиозную почву [11, с. 164].

Никогда не плюй на правый бок, на правую сторону (по-
тому что ангел-хранитель при правом боке, а дьявол при 
левом; на него плюй, говори: аминь, и растирай ногой) [4, 
с. 7]. Появление этой пословицы явно связано с историче-
ским событием – крещением Владимира и его окружения 
в 988 г., открывшим начало новой культурной эпохи, харак-
тер и типичные черты которой определялись христианским 
мировоззрением. С христианством пришло представление 
об иерархической упорядоченности бытия. Земную иерар-
хию предписывалось воспринимать как отражение небес-
ной. Вся картина мира была построена по иерархическому 
принципу (Бог – архангелы – ангелы – человек – животный 
мир – неорганическая природа) [7, с. 18]. 

Пословицы, поговорки, присловья, прибаутки, как счи-
тает А. Н. Афанасьев, мало представляют осязательных на-
меков на языческие верования, но они важны, как вырази-
тельные, меткие, по самой форме своей наименее подвер-
женные искажению образцы устной народной речи и как 
памятники издавна сложившихся воззрений на жизнь и ее 
условия… Пословицы и поговорки сливаются со всеми 
другими краткими изречениями народной опытности или 
суеверия, как то: клятвами, приметами, истолкованиями 
сновидений и врачебными наставлениями. Эти отрывоч-
ные, нередко утратившие всякий смысл изречения примы-
кают к общей сумме стародавних преданий и в связи с ними 
служат необходимым пособием при объяснении различ-
ных мифов [1, с. 11–12]. 

Мнение русского народа о «правом» и «левом» доказа-
но своими пословицами, например: Правый глаз чешется – 
на милого глядеть; Правый глаз чешется – к смеху, левый – 
к слезам; Правая ладонь чешется – получать деньги, левая – 
отдавать; Правая ладонь чешется – к корысти, левая – 
к ущербу; Правое ухо горит – хвалят (или правду говорят), 
левая – напраслину; Правая бровь свербит – хвалят, левая – 
бранят; Кто на правом боку спит, заспит своего ангела-
хранителя.

Русские фразеологические единицы тоже являются до-
казательствами настоящего суждения, например.

Правая рука.
Это был Леонид Борисович Красин, с которым познако-

мил Горький, сказав, что это его близкий друг и правая рука 
во всех делах. (Куприна-Иорданская). 

Вставать (встать) с левой ноги (не с той ноги, на левую 
ногу, левой ногой). 

– Что это с тобой, отец, ныне подеялось? – смеясь, 
спросила она. – С левой ноги встал или плохие сны снились? 
(М. А. Шолохов)

Сделать левой ногой (пяткой). 
И вы обязаны были стараться сделать работу добро-

качественно. Вот и постарались! – Алексей подкинул лист 
ватмана. – Сделано левой ногой. Разве можно так рабо-
тать в военное время? (В. Ажаев)

Жест – социально отработанное движение; передаю-
щее психическое состояние человека [23, с. 174]. Среди рус-
ских жестов тоже встречаются доказывающие наш вывод 
примеры.

Плевать три раза через левое плечо, т. е. повернуть го-
лову в сторону левого плеча и трижды «плюнуть» (сделать 
плевательное движение воздухом). 

Кто-то, возвращаясь с поля, я увидел черного кота. Че-
шет, демонское отрадье, через дорогу! Представьте себе 
мое незавидное положение. Эта на добротной машине мож-

но было бы еще рискнуть, сплюнуть трижды через плечо, 
и все, а на моем агрегате недолго и до беды. (В. Чемерис).

Бросать соль через левое плечо, т. е. трижды пальцами 
берут немного соли и три раза бросают ее через левое плечо.

Прижимать правую руку к груди или сердцу, т. е. со-
гнутая в локте правая рука прикладывается ладонью у гру-
ди или к левой ее стороне. 

– Когда я подарил кладбищенскому сторожу Борягину 
давно желанную им гармонику, он – одноглазый, лохматый 
– крепко прижал правую руку к сердцу и, сияя радостью, за-
крыв свой одинокий милый, – а порой жуткий – глаз, сказал: 
– Эх-х… (М. Горький)

Кланяться в пояс, отвешивать земной поклон кому, т. е. 
низко наклониться всем корпусом, а затем выпрямиться, 
при этом правая рука прикладывается к сердцу, а при по-
клоне опускается до земли. 

Крестить кого-либо или креститься, т. е. три пальца 
пра вой руки (большой, указательный, средний) сложены 
в ще поть и подносятся ко лбу, к груди, к правому плечу, 
а потом к левому плечу. 

Маша бледная и трепещущая подошла к Ивану Кузьми-
чу, стала на колени и поклонилась ему в землю. Старый ко-
мендант перекрестил ее трижды. (А. Пушкин).

По Ю. М. Лотману, пространство текста есть индиви-
дуальная (авторская) модель мира в его пространственном 
представлении, выражающаяся в художественном тексте. 
Пространство текста как индивидуальная модель мира су-
ществует, будучи обусловленной «присущим данной куль-
туре семиотическим пространством». Следовательно, про-
странство текста уточняется – это семиотическое про-
странство, образуемое знаками; знаковость – признак, по 
которому мы его выделяем. Оно входит в другое, более об-
ширное семиотическое пространство данной культуры – 
«это пространство мы определяем как семиосферу [10, с. 165].

В художественных текстах русских писателей также нема-
ло доказательств-примеров нашего вывода, вот один из них:

Татьяна, состоявшая, как мы сказали выше, в должно-
сти прачки (впрочем, ей как искусной и ученой прачке, полу-
чилось одно тонкое белье), была женщина лет двадцати 
восьми, маленькая, худая, белокурая, с родинками на левой 
щеке. Родинки на левой щеке почитаются на Руси худой 
приметой – предвещением несчастной жизни… Татьяна не 
могла похвалиться своей счастью. (И. Тургенев).

Если учитывать, что в современном русском языке так-
же сохранено немалое количество выражений, служащих 
преемниками традиционного взгляда на оппозицию «пра-
вый» – «левый», как правое дело, левая работа, левый путь, 
левые деньги, пойти налево и др., то можем убедиться в том, 
что «правый» в культурном пространстве России до сих 
пор имеет значение благоприятного, справедливого, удоб-
ного, а под левым понимается все ненормальное, неспра-
ведливое, женское, отчасти – чужое. 

В отличие от русского народа, ханьский народ относит-
ся к оппозиции «правый» – «левый» с более сложным под-
ходом, в его культуре наблюдается как явление неравновесия 
в пользу «правого», так и явление неравновесия в пользу «ле-
вого». Исторически так сложилось, что на основе разных те-
орий познания и сфер применения у ханьского народа были 
образованы две совершенно противоположенных системы 
по отношению к оппозиции «правый» – «левый». 

Правая рука была признана предками ханьцев в их тру-
довом процессе более сильной и ловкой, и соответственно, ее 
доминирующая роль в их сознании была несомненной. Ис-
ходя из данного вывода, в китайской системе властей появи-
лась концепция о том, что «правый» выше «левого», и это 
четко видно в иерархии: «правый» чаще всего имеется в виду 
более высокий ранг. Например, после реформ Шан Яна в ди-
настии Цинь была введена система 20-и административных 
рангов, высший ранг – двадцатый, низший – первый, из них 
десятый ранг назывался «левым служащим по хозяйствен-
ным делам», а одиннадцатый – «правым служащим по хозяй-
ственным делам». В «Исторических записках» Сыма Цяня 
есть такое предложение: «Подвиг Сянжу был более значимый, 
за это он был назначен высшим сановником, по статусу ока-
зался правее, чем Ляньпо». Примеры предпочтения к «право-
му» записаны также и в ис то рических сочинениях «История 
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воющих царств», «История Старшей династии Хань», «Исто-
рия поздней Хань», «История Троецарствия». Именно из-за 
этой причины, в древ нем Китае называли повышение в чине 
«движением направо», а снижение в должности – «переездом 
налево», «падением налево», «поворотом налево», «отступле-
нием налево» и т. д. 

В соответствии с системой чинов, концепция «правый 
выше» применялась и в области местонахождения жилья. 
В династиях Цинь и Хань императорские дворцы были по-
строены лицом к югу, чиновники жили в правой половине 
города, а гражданское население – в левой части. В «Истори-
ческих записках» записано: «Если судить по местонахожде-
нию жилья, то правые и есть высокие и сильные, а левые – бед-
ные и слабые». Основываясь на этом, «правые фамилии» обо-
значали знатные семьи, роды со славной историей. Что каса-
ется дома, то в нем правая комната считается более почетной. 

Под влиянием вышесказанного убеждения и появи-
лись его проявления в культуре, как традиционная хань-
ская одежда с разрезом полы на правом боку [22, с. 340]; 
чтобы выразить уважение к идущему на встречу человеку, 
надо правую от себя часть дороги ему упустить. 

Инь-ян – в древнекитайской мифологии и натурфило-
софии темное начало и противоположное ему светлое на-
чало. Первоначально инь означало, видимо теневой (север-
ный) склон горы. Впоследствии при распространении би-
нарной классификации инь стало символом женского на-
чала, севера, тьмы, смерти, земли, луны, четных чисел и т. п. 
А ян, первоначально, видимо, означавшее светлый (юж-
ный) склон горы, соответственно стало символизировать 
мужское начало, юг, свет, жизнь, небо, солнце, нечетные 
числа и т. п. [6, с. 471]. Именно на основе оппозиции «инь-
ян» была у ханьского народа образована вторая система по 
отношению к оппозиции «правый» – «левый». Ведь ханьцы 
строят дома из-за природно-климатических условий обыч-
но лицом к югу, соответственно восток, где поднимается 
солнце, оказывается для человека на левой от него стороне. 
Поэтому «левый» в системе ориентиров ханьского народа 
имеет преимущество над «правым». В древние времена 
принц и императрица-матерь разных китайских династий 
жили в восточных дворцах Запретного города, в восточных 
дворцах также жила завоевавшая симпатию императора из 
двух его главных жен. 

Основоположник русского китаеведения Н. Я. Бичу-
рин в свою время подчеркнул эту культурную особенность: 
«Этот тронный зал – огромное одноэтажное здание. Перед 
залом, на помосте, называемом «красным», чиновники при 
больших выходах совершают обряд троекратного колено-
преклонения с девятью земными поклонами (Делают три 
коленопреклонения, и при каждом по три раза бьют челом 
в землю). Для этого по правую и левую сторону мостовой, 
ведущей в тронную, поставлены в виде болванчиков бронзо-
вые столбики, на которых вырезаны классы чинов с первого 
по девятый. Надо иметь в виду, что в Китае восточная, 
т. е. левая, сторона при обращении лицом к югу считается 
старшей» [2, с. 444]. 

Оттуда и получились многие этикеты и протокольные 
правила, например, более почетный и старший по возрасту 
человек должен находится налево. Как и заметил А. П. Де-
вятов, «у китайцев же даже линейная нумерация кресел зри-
тельного зала в ряду цифрами следует от единицы в центре 
в разные стороны не по возрастанию числа, а по порядку 
отдаления от центра: нечетными числами налево, а чет-
ными направо» [5, с. 52]. Основателю даосизма Лао Цзы 
принадлежит версия: добрые дела склонны «левому», а не-
счастие – «правому». Из этой версия и рождалась поговор-
ка: «Левый глаз чешется – получать деньги, правый – беду». 

С точки зрения эстетики, ханьский народ ценит сим-
метрию, это легко заметить в древней архитектуре и иеро-
глифической письменность. Напримеры:

Государыня, взяв в правую руку крюк, а в левую корзину, 
подходит к первому тутовому дереву на восточной сторо-
не и, став лицом к востоку, пригибает веточку, две масте-
рицы помогают ей сорвать ветвь [2, с. 472]. 

Столы церемониальных предводителей ставят по пра-
вую и левую стороны трона, отступя несколько назад [2, с. 474].

По этой причине и существует большое количество 
фразеологических единиц в китайском языке, которые 
вклю чают в свой состав сразу и «правый», и «левый», и рав-
номерно оценивают их. 

Одно из объяснений по этому поводу является то, что 
у китайцев по сравнению с европейцами левое полушарие 
главного мозга менее развито, а правое полушарие главного 
мозга более развито, поскольку предки китайцев в основ-
ном занимались сбором продовольствия, а не охотой [12, 
с. 404–412].

Ведь современной наукой доказано следующее: доми-
нантность полушарий главного мозга такова, что левополу-
шарный – склонность к анализу, правополушарный – 
склонность к синтезу [8, с. 57–58]. 
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ФРАЗЕАЛАГІЗАЦЫЯ НЕКАТОРЫХ ГРАМАДСКА-ПАЛІТЫЧНЫХ СЛОВАСПАЛУЧЭННЯЎ

Алена Дзячэня (Магілёў, Беларусь)

Фразеалагічны фонд беларускай мовы няспынна ўзба-
гачаецца. Новыя фразеалагізмы ўзнікаюць, як правіла, са 
свабодных словазлучэнняў, спалучэнняў, сказаў. Без фра-
зеа лагічных адзінак, створаных і адшліфаваных геніем на-
роду, нельга ўявіць сабе мову багатай і сакавітай. У іх глы-
бока пусцілі карані народная мудрасць, народны талент. 
Яны несумненна з’яўляюцца непасрэдным кампанентам 
культуры, крытэрыем духоўнасці народа. У іх адлюстрава-
на фізічная карціна навакольнага свету, сацыяльнае, 
грамадска-палітычнае, побытавае жыццё чалавека, сам ча-
лавек з яго эмоцыямі, унутраным светам, гісторыя народа 
з культурна-гістарычнымі зменамі ў грамадстве. 

Адна з крыніц узнікнення і папаўнення фразеалагіз-
маў – працоўная, прафесійная дзейнасць чалавека. Ужо 
даў но адз на чана моваведамі, што «шмат фразеалагізмаў 
утва рылася ў выніку пераасэнсавання прафесіянальных 
выразаў» [2, с. 46], «фразеалагізмамі сталі некаторыя пра-
фе сійныя выразы» [6, с. 77], «багатай крыніцай папаўнення 
фразеалагічнага складу беларускай мовы з’явіліся пра фе-
сійныя дыялекты са сваёй спецыяльнай лексікай» [1, с. 194]. 
М. Буракова вылучыла больш за 150 фразеалагізмаў тэрмі на-
лагічнага і прафесіянальнага паходжання ў складзе «Слоў-
ніка фразеалагізмаў беларускай мовы» І. Лепешава. 

Грамадска-палітычная лексіка прадстаўляе сабой пад-
сіс тэму ўнутры агульнай лексічнай сістэмы мовы. Таму ві-
давічна, што паміж тэрміналагічнай лексікай і агульналіта-
ратурнай мовай існуе пастаянны кантакт. Калі пэўная тэр-
мі на адзінка выходзіць за межы сферы абмежаванага вы ка-
рыстання, то яна набывае канатацыі, якія прыводзяць да яе 
дэтэрміналагізацыі. І з цягам часу адбываецца яе засваенне 
агульналітаратурнай мовай. У выніку такога двухбаковага 
працэсу ўзаемадзеяння адбываецца другасная намінацыя, 
якая прыводзіць да выкарыстання двух найменняў, адно 
з якіх з’яўляецца апорным для ўтварэння сэнсу другога, 
пры гэтым паняційна-моўны змест апорнага наймення 
служыць пасрэднікам у аднясенні да свету пераасэнсавання 
моўнай формы. 

Цікава, што пры ўтварэнні такой пераасэнсаванай 
моў най адзінкі ў акце намінацыі выкарыстоўваецца фане-
тыч нае афармленне ўжо наяўнай адзінкі ў якасці імені для 
новага абазначэння, напрыклад, тэрмінаадзінка візітная 
картка і фразеалагізм візітная картка. 

Прычым утварэнне фразеалагізма на аснове тэрмі на-
ла гічнага словазлучэння характарызуецца такімі асаблівас-
цямі, як страта тэрміналагічнага значэння, а потым на быц-
цё пераноснага значэння, звязанага з тэрмі на ла гічным. 
Пры гэтым тэрміналагічныя словазлучэнні ў новых сферах 
выкарыстання набываюць дадатковыя канатацыі, якія вя-
дуць да іх поўнай дэтэрміналагізацыі, а гэта значыць, ад бы-
ваецца фразеалагізацыя спецыяльных адзінак мовы ў вы-
ніку працэсаў дэтэрміналагізацыі і метафарызацыі. 

Ступень дэтэрміналагізацыі ў грамадска-палітычнай 
лек сіцы даволі высокая. Звязана гэта, па-першае, з экстра-
лінгвістычнымі фактарамі (працэс станаўлення, фарміра-
вання і развіцця грамадска-палітычнай лексікі бярэ свой 
пачатак у глыбокай старажытнасці; выкарыстоўваецца гэта 
лексіка большай часткай насельніцтва краіны, бо ўзрастае 
роля ўдзелу грамадства ў палітычным, сацыяльным жыцці 
дзяржавы); па-другое, гэта і ўнутрылінгвістычны фактар 
(неабходнасць пакрыць дэфіцыт у намінацыі тых ці іншых 
прадметаў, з’яў). 

Такім чынам, у выніку працэсаў дэтэрміналагізацыі 
і ме тафарызацыі адбываецца фразеалагізацыя грамадска-
па літычных адзінак. 

Дзеянне гэтых працэсаў абумовіла ўзнікненне значнай 
колькасці фразеалагізмаў, асновай якіх з’яўляецца гра мад-
ска-палітычная тэрмінасістэма: даваць адстаўку «канчат-
кова звольніць з дзяржаўнай службы» і даць адстаўку 
«пры знаць што-небудзь непрыгодным» [3, т. 1 с. 301]; зда-
вацца ў архіў «аддаць паперы ва ўстанову для захоўвання 
старых, старадаўніх дакументаў» і здавацца ў архіў «1) рыз-

наць застарэлым, забываць, 2) адхіляць, лічачы непры дат-
ным да якой-небудзь дзейнасці»; браць на ўзбраенне «да-
маўляцца аб аснашчэнні войска зброяй» і браць на ўзбраенне 
«дзейсна выкарыстоўваць, прымяняць у сваёй практыцы, 
дзейнасці» [3, т. 1 с. 125]; накласці пячаць «зрабіць адбітак 
прыладай з наразнымі знакамі для адціскання іх на паперы» 
і накласці пячаць «пакідаць прыкметны след на кім-небудзь, 
чым-небудзь, аказваць уздзеянне на каго-небудзь, што-
небудзь» [3, т. 1 с. 512]; за граніцай «знаходзіцца за лініяй 
раздзелу паміж дзяржаўнымі тэрыторыямі» і за граніцай «у 
замежных дзяржавах» [3, т. 1 с. 286]; зрабіць прапанову «па-
даць на абмеркаванне як пэўную магчымасць» і зрабіць пра-
панову «прасіць каго-небудзь стаць жонкай» [3, т. 2 с. 249]. 

Супастаўляльны аналіз тэрміналагічных значэнняў 
грамадска-палітычных адзінак і фразеалагічных значэнняў 
адпаведных фразеалагізмаў дазваляе зрабіць вывод, што іс-
нуюць наяўныя этапы пераходу тэрмінаадзінак у фра зеа ла-
гізмы. У выніку фразеалагізацыі грамадска-палітычных 
лексем меняецца не толькі іх першапачатковае значэнне, 
але і сфера іх ужывання. З цягам часу ўстойлівае сло ва злу-
чэнне губляе сувязь са сваім прататыпам, паступова адбы-
ваец ца яго дээтымалагізацыя, што суправаджаецца мета-
фа рызацыяй значэння. Такое фразеалагічнае слова спа лу-
чэнне пачынае ўжывацца як новая адзінка мовы і маў лення.

Фразеалагізмы, утвораныя на базе грамадска-палі тыч-
ных лексем, шырока выкарыстоўваюцца ў сучаснай бела-
рускай мове. Некаторыя з іх узніклі ў сувязі з пэўнымі 
гістарычнымі, культурнымі, грамадска-палітычнымі падзе-
ямі і на сённяшні дзень без гісторыка-этымалагічнай спраў-
кі бывае цяжка ўказаць іх першапачатковае значэнне. Фра-
зеалагізм пацёмкінская вёска абазначае «ашуканства, пака-
зуху, за якой хаваецца дрэнны стан чаго-небудзь» [3, т. 1, 
с. 170]. Узнікненне выразу звязана з імем фаварыта і на блі-
жэйшага памочніка імператрыцы Екацярыны 2 – князя 
Г. А. Пацёмкіна, па ініцыятыве якога ў 1783 г. да Расіі быў 
далучаны Крым. У часе падарожжа Екацярыны 2 на поў-
дзень (1787) Пацёмкін, каб пераканаць царыцу і іншамоўных 
гасцей у росквіце новых расійскіх тэрыторый і ў поспехах 
сваёй дзейнасці, выстаўляў на шляху імператрыцы па-свя-
точнаму апранутых людзей, паказваў спецыяльна пабу да-
ваныя дэкаратыўныя вёскі, хлебныя склады (у якіх мяшкі 
былі набіты пяском), статкі жывёл (ноччу іх пераганялі па 
маршруту царыцы), штучныя пышныя паркі, магутныя 
крэпасці і пад. [4, с. 135]. Фразеалагізм сталыпінскі галь-
штук мае значэнне «шыбеніца, пятля». Выраз належыць 
кадэту Ф. І. Родзічу. 17 лістапада 1907 г. на пасяджэнні 
Дзяржаўнай думы П. А. Сталыпін заявіў, што яго ўрад 
і ў да лейшым будзе жорстка падаўляць рэвалюцыйны рух 
у Расіі. Выступіўшы ў спрэчках, Ф. І. Родзічаў сказаў, што 
рэпрэсіўныя сродкі барацьбы «нашчадкі назавуць, маг-
чыма, сталыпінскім гальштукам» [4, с. 161]. Устойлівае 
спалу чэнне халодная вайна «непрыязныя, варожыя адно сі-
ны паміж кім-небудзь» утворана было адносна нядаўна, але 
не кожны на сённяшні дзень можа дакладна патлумачыць 
значэнне фразеалагізма, асабліва маладое пакаленне. Скла-
лася гэтая адзінка на аснове адпаведнага састаўнога тэр-
міна, які ўпершыню быў ужыты ў 1946 г. у выступленні 
прэм’ер-міністра Вялікабрытаніі У. Чэрчыля ў Фултане 
і слу жыў для абазначэння варожа-агрэсіўнай палітыкі ім-
пе рыя лістычных дзяржаў у адносінах да Савецкага Саюза 
ва ўмовах афіцыйнага міру» [4, с. 180]. 

Раскрываючы значэнні такіх устойлівых выразаў, мы 
за зіраем углыб стагоддзяў, вывучаем не толькі сваю пры-
ватную гісторыю, але і сусветную. Так, у грамадска-па лі-
тычнай тэрмінасістэме вельмі часта выкарыстоўваецца та-
кое словаспалучэнне як за круглым сталом, якое можа 
ўжывацца не толькі з прамым значэннем, але і ў якасці фра-
зеалагізма са значэннем «з роўнымі правамі, на роўных 
умовах». Не кожны ведае гісторыю гэтай фразеалагічнай 
адзінкі, якая паходзіць з кельльцкага народнага падання 
пра караля брытаў Артура (5–6 стст.). Паводле падання усе 
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рыцары адчувалі сябе ў караля як роўныя між роўных; на 
банкетах кароль і рыцары сядзелі за вялікім круглым ста-
лом, па чарзе мяняючыся месцамі [5, с. 140]. Або слова спа-
лучэнне пад эгідай «пад прыкрыццём каго-небудзь, чаго-
не будзь, пад чыёй-небудзь аховай, заступніцтвам ці кі раў-
ніцтвам». Прыйшло да нас з французскай мовы, а скла лася 
на аснове грэчаскага слова эгіс, якім называлі шчыт бога 
Зеўса ў старагрэчаскай міфалогіі.» [4, с. 132]. 

Фразеалагізмы падобнага кшталту ў першую чаргу 
асацыіруюцца ў носьбітаў мовы з пэўнымі падзеямі мінула-
га, а іх пераасэнсаваныя значэнні непасрэдна звязаны 
з зыходнымі. Напрыклад, грамадска-палітычнае слова злу-
чэнне пускаць пад адхон узнікла ў гады Вялікай Айчыннай 
вайны і было звязана з дзейнасцю партызан на акупаванай 
тэрыторыі, якія падрывалі чыгунку разам з нямецкімі эша-
лонамі. У якасці фразеалагізма пускаць пад адхон набыло 
значэнні: «1) рабіць, выклікаць крушэнне (цягніка, эша-
лона), 2) пераставаць лічыцца з чым-небудзь, не прызнаваць 
чаго-небудзь» [3, т. 2, с. 236]. Узнікненне тэрміналагічнага 
словазлучэння выводзіць на арбіту звязана з такой грамад-
ска-палітычнай падзеяй як запуск першых спутнікаў, а по-
тым і чалавека ў космас. Як фразеалагізм выводзіць на арбі-
ту ўжываецца са значэннем «дапамагаць стаць вядомым, 
з трывалым месцам у жыцці» [3, т. 1, с. 206]. 

Значная група тэрмінаадзінак, утвораных на базе ін-
шых тэрмінасістэм, пры фразеалагізацыі свайго значэння 
пачынае актыўна выкарыстоўвацца ў складзе грамадска-
палітычнай лексікі. На гэта ўплывае няспыннае развіццё 
грамадства, навукі і тэхнікі, палітычныя, эканамічныя, 
культурныя падзеі, якія адбываюцца ў свеце. Так за межамі 
кола спецыялістаў вядома вялікая колькасць юрыдычных, 
матэматычных, фізічных, астранамічных, медыцынскіх і ін-
шых тэрмінаў і тэрміналагічных словаспалучэнняў. Многія 
з іх набылі новае значэнне і зараз выкарыстоўваюцца ў но-
вым для іх кантэксце ў якасці вобразных сродкаў. 

Пэўная колькасць такіх адзінак трапіла ў грамадска-
па літычную лексіку з ваеннай тэрмінасістэмы: цяжкая ар-
ты лерыя, браць (узяць) на ўзбраенне, вяртацца ў строй, 
біць адбой, браць агонь на сябе, адзіным фронтам, падстаў-
ляць пад удар, трапіць у цэль, біць трывогу, перайсці ў на-
ступленне, разведка боем, узяць на прыцэл, міна запаволе-
нага дзеяння і пад. Пры фразеалагізацыі ваенных тэрміна-
адзінак назіраецца двайная актуалізацыя – выкарыстанне 
словазлучэння як у прамым, так і ў пераносным значэнні. 
Такім чынам, у кантэксце рэалізуюцца абодва значэнні фра-
земы. Напрыклад, фразеалагізм браць (узяць) на ўзбраенне 
выкарыстоўваецца і з літаральна ваенным тэрміналагічным 
значэннем як «забеспячэнне арміі зброяй», так і з перанос-
ным у грамадска-палітычнай тэрмінасістэме «дзейсна вы-
ка рыстоўваць, прымяняць у сваёй практыцы, дзейнасці» [3, 
т. 1, с. 125].

Мастацтва заўсёды адыгрывала значную ролю ў жыцці 
грамадства, таму ў складзе грамадска-палітычнай лексікі 
выкарыстоўваецца шэраг фразем, звязаных з такімі сфера-
мі мастацтва, як тэатр, музыка, жывапіс: першая скрыпка, 
сыходзіць са сцэны, сыграць ролю, задаваць тон, заключны 
акорд, згушчэнне фарбаў, на другі (задні) план, на першы 
(пярэдні) план, пад заслону і пад. 

Сустракаюцца фраземы са сферы эканомікі: любой ца-
ной, залаты фонд, юрыдычнай тэрмінасістэмы: уступленне 
ў сілу, уступаць у свае правы, закон не пісаны, будаўніцтва: 
здымаць стружку, закладваць фундамент, філалогіі: чы-
таць паміж радкоў, ставіць кропку, ставіць кропкі над «і», 
валодаць словам, новае слова, астраноміі: зорка першай ве-

лічыні, усходзячая зорка, кульмінацыйны пункт, выходзіць 
на арбіту, разраджаць атмасферу, рабіць пагоду, хмары 
згушчаюцца, хмары рассейваюцца, мараплавання: падвод-
ныя камяні, выводзіць на чыстую ваду, усплываць (выплы-
ваць) на паверхню, легчы на дно, плысці па цячэнні, плысці 
супраць цячэння, рэлігіі: класці на алтар, хіміі: лакмусавая 
паперка, спорта: другое дыханне і інш. 

Такім чынам, фразеалагізмы, што ўвайшлі ў склад гра-
мадска-палітычнай тэрмінасістэмы з іншых галін навукі, 
выкарыстоўваюцца з новым пераасэнсаваным значэннем, 
якое фарміруецца ў працэсе другаснай намінацыі. На асно-
ве ўжо вядомых тэрміналагічных фразеалагічных адзінак 
узнікаюць новыя найменні прадметаў, з’яў, падзей. Такія 
фраземы зразумелыя шырокаму колу людзей, якія не ма-
юць дачынення да навуковай дзейнасці. 

Грамадска-палітычная тэрмінасістэма складвалася на 
працягу многіх стагоддзяў (па часе ўзнікнення яна з’яў ля-
ецца адной з самых старажытных), таму зразумела, што яна 
цесна пераплецена з гісторыяй развіцця мовы ўвогуле. Па 
гэтай прычыне ў некаторых выпадках грамадска-палі тыч-
ная тэрміналагічная лексіка так глыбока пранікае ў агульна-
ўжывальную, што правесці яўныя межы паміж імі часта 
бывае нялёгка. У такіх выпадках карысным будзе звярнуц-
ца да гісторыка-этымалагічнай даведкі. Напрыклад, у агуль-
наўжывальнай лексіцы шырокавядомы выраз жалезная за-
слона, які выкарыстоўваецца з фразеалагічным значэннем 
«самаізаляцыя, сур’ёзная перашкода ў кантактах (пераваж-
на паміж дзяржавамі)». Менавіта як грамадска-палітычная 
адзінка ў замежнай прэсе гэты выраз дастасоўваўся да Са-
вецкага Саюза, які адгарадзіў сябе «жалезнай заслонай» ад 
краін заходняй дэмакратыі. Упершыню з палітычным зна-
чэннем і ў дачыненні да СССР выкарыстаў яго Гебельс у ар-
ты куле «2000-ы год», апублікаваным у часопісе «Das Reich» 
23.02.1945 г. Але шырокую вядомасць і пашыранасць у за-
меж ным друку гэты выраз атрымаў пасля таго, як 5.03.1946 г. 
быў ужыты У. Чэрчылем пры выступленні ў Фултане [5, с. 128].

Такім чынам, працэс утварэння фразеалагічных адзі-
нак тэрміналагічнага паходжання праходзіць тры этапы: 
дэтэрміналагізацыю, дээтымалагізацыю, метафарызацыю. 
У выніку гэтага працэсу ўтвараецца новая адзінка фразеа-
лагічнага ўзроўню. Важную ролю для разумення фразеала-
гічнага значэння такой адзінкі адыгрывае ўнутраная форма 
фраземы, гэта значыць асацыятыўна-вобразны матывуючы 
комплекс. Унутраная форма можа быць жывой, калі яна 
асэн соўваецца, матывуецца на сучасным этапе развіцця 
мовы, і мёртвай, калі парушэнне дэрывацыйных сувязей 
паміж фразеалагізмам і яго прататыпам выклікана знікнен-
нем адпаведнай рэаліі. 
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ФУНКЦЫЯНАВАННЕ ФРАЗЕАЛАГІЗМАЎ-СКАЗАЎ У БЕЛАРУСКІХ КАЗКАХ

Валянціна Маршэўская (Гродна, Беларусь)

«Беларускія казкі – разнастайныя творы, якія адрозні-
ваюцца і сістэмай вобразаў, і тэматыкай, і паэтыкай, але іх 
аб’ядноўвае наяўнасць мастацкай выдумкі, фантазіі» [1, 
с. 4]. Звяртае на сябе ўвагу і мова казак, якая ў пэўнай сту-
пені залежыць ад віду казачнага эпасу: казак пра жывёл, ча-

ра дзейных, сацыяльна-бытавых і інш. Адметнасць адчува-
ецца і ў функцыянванні фразеалагізмаў у мове казачных 
персанажаў. Многімі даследчыкамі неаднаразова звяртала-
ся ўвага на спецыфічнае стылістычнае выкарыстанне фра-
зеа лагізмаў. «Тут самае галоўнае, з якой натуральнасцю 
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і ідэйна-мастацкай матываванасцю яны ўводзяцца ў тэкст. 
Пры ўжыванні гэтых моўных самацветаў нельга, аднак, кі-
равацца вядомай прыказкай «кашу маслам не сапсуеш», бо 
фразеалагічная перанасычанасць твора не павялічвае яго 
мастацка-выяўленчыя вартасці. З другога боку, адсутнасць 
у творы фразеалагізмаў ці слабае выкарыстанне гэтага най-
багацейшага сродку мастацкай выразнасці пазбаўляе мову 
нацыянальнага каларыту, часам робіць яе бледнай і бясколер-
най, падобнай на няўдалы пераклад з чужой мовы» [4, с. 208].

Яшчэ ў 90-я гады ХХ ст. глыбокае і грунтоўнае даследа-
ванне стылістычных функцый фразеалагізмаў было праве-
дзена прафесарам І. Я. Лепешавым [4]. І. Я. Лепешаў падзяляе 
стылістычныя функцыі фразеалагізмаў на 2 разнавіднасці: 
функцыі ўзуальнага характару і функцыі аказіянальнага ха-
рактару. Функцыі ўзуальнага характару – гэта «прыродныя», 
унутрана ўласцівыя самім фразеалагізмам. Да іх адносяцца: 
намінатыўная, лаканізацыі маўлення, вобразнага выказ-
ван ня, ацэначная, эмацыянальная, экспрэсіўная. Функцыі 
ака зіянальнага характару – гэта індывідуальна-аўтарскія, 
вы кон ваюцца па волі аўтара. Сюды ўключаюцца: гумару 
і саты ры, маўленчай характарыстыкі, градацыйная, сюжэт-
най асновы, загаловачная, заключнага акорда, рэфрэна, аб-
са лют на дакладнай рыфмы [4, с. 209]. 

Аб’ектам нашага даследавання сталі фразеалагізмы, 
струк тура якіх адпавядае розным тыпам сказа (простага 
і скла данага) [5], што ўжываюцца ў мове персанажаў казак 
пра жывёл, чарадзейных, сацыяльна-бытавых, авантурна-
навелістычных [1]. 

Амаль усе выразы выконваюць функцыі ўзуальнага ха-
рактару. Перш за ўсё трэба назваць ацэначную функцыю 
фразеалагізмаў-сказаў. Сутнасць ацэначнай функцыі за-
ключаецца ў тым, што фразеалагізмы не столькі называюць 
тыя ці іншыя з’явы, колькі даюць ім станоўчую або ад моў-
ную ацэнку. Напрыклад, з неадабральным значэннем 
(«хто-н. малады і зусім нявопытны») з вуснаў змея гучыць 
вы раз матчына малако на губах не абсохла ў чарадзейнай 
казцы «Пакацігарошак»:

Пакацігарошак уваходзіць да яго ў пакой. 
– Добры дзень, швагер!
Але ты яшчэ млад, бо ў цябе матчына малако на губах 

не абсохла! Калі б цябе маці вынасіла яшчэ дзевяць дзён, дзе-
вяць гадзін і дзевяць мінут, то б ты мой супраціўнік быў, 
але пагасці [1, с. 265]. 

З жартаўлівым ацэначна-экспрэсіўным значэннем вы ка-
рыстоўваецца ў чарадзейнай казцы «Жораваў кашалёк» выраз 
толькі малака птушынага не было («усяго ўволю, удосталь»):

Жораў пасадзіў яго ў крэсла – як вось вы мяне прыклад-
на – і паставіў яму ядзення, піцення, віна ўсякага, прадуктаў, 
фруктаў – адкрыў яму ўвесь стол, толькі малака пту шы-
нага не было [1, с. 213]. 

Вельмі часта з вуснаў персанажаў казак злятаюць вык-
ліч нікавыя фразеалагізмы-сказы, якім уласціва эмацыя-
наль ная функцыя. Гэта выразы ліха яму, чорт яго бяры, 
ба рані цябе госпадзі і пад. Напрыклад, выказваннем радасці, 
задавальнення, супакою служыць фразеалагізм слава богу 
ў наступных кантэкстах чарадзейных казак «Іван Іванавіч – 
царэвіч» і «Салдат Іванька, мыш, жук і рак»:

Прыязджае ён дамоў, цар пытае:
– Ну што, генерал веставы? Ці ўсё добра на граніцы ў сына?
– Слава богу, усё добра! [1, с. 116];
І прыходзіць гасударская дачка к яму ў сад, у старожку, 

і расказвае:
– Эх, душачка! Не быў ты там, дзе мы былі! Што мы 

страху павідалі, ды, слава богу, наляцеў чалавек, дык усё 
каралеўскае войска адбіў! [1, с. 209]. 

Пераважная дыялагічнасць мовы казак садзейнічае 
ўжы ванню фразеалагізмаў у функцыі «лаканізацыі» маў-
лен ня. Сутнасць яе заключаецца ў тым, што замест доўгага 
слоў нага адпаведніка казачнік у маўленні персанажа казкі 
вы карыстоўвае больш кароткі сінонім-фразеалагізм (або яго 
эліп саваную форму). Параўнаем выкарыстанне выразу не пя-
рэ ліўкі (поўная форма гэтага выразу – піва не пераліўкі (пя-
рэліўкі) (у каго, дзе) «сур’ёзныя ці небяспечныя для каго-н. 
справы» [с. 218, т. 2]) у казках «Пану навука» і «Каваль»:

Абхапіў і пан адну хваіну, а купец хуценька выхапіў з кі шэ-
ні суромец ды і прывязаў пана да хвоі. Бачыць пан, што тут 

не пярэліўкі, хацеў крычаць, зваць на ратунак, але так спа ло-
хаўся, што няма голасу [1, с. 403]; Тым часам бачыць Кашчэй 
Бессмяротны, што тут непярэліўкі, схапіў таўкач ды як 
ударыць каня па мазгаўні, дык з таго і дух выперла [1, с. 314]. 

Большасць фразеалагізмаў выкарыстоўваецца ў казках 
(у параўнанні з іх нарматыўнай формай) з замацаваным за 
імі зместам. Параўнаем, напрыклад, значэнне фразеалагіз-
ма (ісці, пайсці і пад.) куды вочы глядзяць – 1. «у няпэўным 
напрамку, не выбіраючы дарогі, абы-куды, невядома куды; 
2. «адпаведна жаданням, куды захочацца, уздумаецца» у нар-
матыўным слоўніку фразеалагізмаў І. Я. Лепешава [с. 217, 
т.  1]) з выкарыстаным значэннем у казцы «Каваль»:

Спусцілася яна [пчолка] у чужым краі, у далёкім цар-
стве, ссадзіла Каваля і мышку з плеч дый кажа:

– Як будзе патрэбна, то пазавіце мяне, а цяпер палячу 
я мядок збіраць ды ў плястры наліваць. 

– Пры гэтых словах ввум! – дый паляцела. Пайшоў Ка-
валь з мышкаю куды вочы глядзяць [1, с. 312]. 

Аднак нярэдкія выпадкі ўжывання фразеалагізмаў-
сказаў і са змяненнямі разнастайнага характару. Пазначым 
найбольш пашыраныя з іх. 

Выкарыстанне вобразнай асновы фразеалагізма. 
У та кім выпадку «фразеалагізмы зазнаюць розныя іншыя 
змяненні сваёй традыцыйнай формы аж да разбурэння іх 
структуры і паасобнага выкарыстання кампанентаў. Але 
і ў та кім дэфармаваным выглядзе фразеалагізм з прычыны 
шырокай вядомасці яго звычайнага кампанентнага складу 
і структурнай арганізацыі не страчвае сувязі з прататыпам – 
традыцыйным агульнамоўным выразам» [4, с. 223]. Па раў-
наем выкарыстанне нарматыўнага выразу куды крумкач 
кас цей не заносіў (не занясе) «вельмі далёка, у вельмі аддале-
нае ці цяжкадаступнае месца (трапіць, трапляць і пад.)» [2, 
с. 609] у чарадзейнай казцы «Іскарка-парубак Дзявочы сын»:

Ён і гаворыць, Юда:
– Што вы мяне пужаеце? Мне роўнага няма. Ёсць роўны 

ў трыдзесятым царстве Іскарка-парубак, ды воран сюды 
яго і косці не занясе [1, с. 237]. 

Агаленне ўнутранай формы фразеалагізма параў-
нан нем. Параўнанне, якое ставіцца побач з фразеалагіз-
мам, «агаляе» ўнутраную форму фразеалагізма, ажыўляе 
яго «прыхаваны» семантычны вобраз [4, с. 225]. Параўнаем 
нарматыўны выраз: мароз па скуры (па спіне, па целе) пра-
бягае (ходзіць, дзярэ; прабег, прабягаў, хадзіў, прайшоў, пра-
дзіраў) (у каго, каго, чыёй) [с. 22, т. 2]) з яго выкарыстаннем 
у казцы «Іванка-прастачок»:

Гудзе дудка, грае: то засвішча, то, бы бусел, заляскоча, 
то зацягне тонка-тонка, от бы павуціна, то так дроб-
ненька шчабеча, што ў паноў аж лыткі затрасуцца, а ма-
роз бяжыць па спіне, быццам мышы туды залезлі ды і скра-
буць пазурамі [1, с. 326]. 

Пераасэнсаванне фразеалагізма ў дыялагічным маў-
ленні. Як зазначае І. Я. Лепешаў, «сэнсавае непаразуменне 
паміж суразмоўнікамі можа быць або сапраўдным, калі 
адзін ужывае фразеалагізм як непадзельны выраз, а другі 
ўспрымае яго літаральна, як свабоднае словазлучэнне, або 
ўяў ным, калі другі суразмоўнік знарок здымае мета фа рыч-
насць з фразеалагізма» [4, с. 226]. Так, у казцы «Як баба гусі 
прадавала» Баба ўспрымае сэнс фразеалагізма клёпкі не ха-
пае ў галаве (у каго) «хто-н. дурнаваты, з дзівацтвамі» літа-
ральна, як свабодны сказ:

Надзелі тую шубу, яна аддала тых гусей і панеслі іх 
тыя хлопцы. Баба дамоў едзе – дзед сустракае. 

– Ну, баба, як, прадала гусей?
– Прадала, дзедзька, толькі грошай не дабрала. 
– А як жа ты іх угадаеш?
– Я, дзедзька, шубу ім дала, каб па шубе ўгадаць. 
– Няма ў цябе, баба, клёпкі ў галаве. Як гэта ты аддала 

шубу?
– Ну, пераначавалі. Ходзяць такія бандары, набіваюць 

бочкі, у іх клёпкі, абручы. Выйшла баба. 

– Хлопцы, што гэта вы робіце?
– А набіваем бочкі, каму клёпку ставім, каму абруч. 
– Во, хадзіце, дзетачкі, у мяне ў галаве адной клёпкі не 

хапае, дзед казаў, дык і мне набіце. 
Тыя бондары глядзяць, смяюцца. 
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– Не, бабка, у цябе дзвюх клёпак не хапае, нада і абруч 
на галаву. 

– Ну дык, дзетачкі, рабіце. Дзед казаў, толькі аднае 
клёпкі не хапае, а тут ужо і дзве. 

Ідзе дзед. 

– Во, дзедзька, казаў, што аднае клёпкі ў мяне не хапае, 
аж дзвюх не хапала!

– Ну і дурань баба! [1, с. 461]. 
Камізм дадзенай казкі ўзмацняецца яшчэ аднім 

прыёмам – ускладненнем фразеалагізма словам свабодна-
га ўжывання: да пачатку фразеалагізма далучаюцца словы 
свабоднага ўжывання аднае, дзвюх. 

Частае супастаўленне ў казках дабра і зла, цемры і свят-
ла, розуму і глупства і пад. выклікае антытэзнае супраць па-
стаўленне фразеалагізмаў. Параўнаем, напрыклад, агуль на-
моўныя фразеалагічныя антонімы хоць вока выкалі (= цём-
на) – хоць ты іголкі збірай (= светла) у наступных кан тэкстах 
чарадзейнай казкі «Каваль»:

Каваль сеў на кабылку і паехаў у тую шчыліну ў ся рэ-
дзіну гары. Уехаў ён туды, аж там цёмна, хоць ты вока 
выкалі. Развязаў тут Каваль спераду галаву, і заблішчала 
сонейка, стала відно, хоць ты іголкі збірай [1, с. 310]; Пачуў 
тое Кашчэй Бессмяротны і бачыць, што Каваль едзе про-

ста туды, дзе на сямі замках сядзела царэўна, зрабіў у пала-
цах такую цемру, хоць ты вока выкалі – нічога не бачна. 
А Каваль развязаў на галаве хустачку, дык сонейка засвяці-
ла, стала відно, хоць ты іголкі збірай, дый паехаў далей [1, 
с. 311].

Вынаходлівае выкарыстанне невычэрпнай «вобразнай 
энергіі», змяненне традыцыйнай формы ці абыгрыванне 
зместу пэўнай фразеалагічнай адзінкі ў мове персанажаў 
казак «ажыўляюць маўленне, робяць яго сакавітым і эма-
цыя нальным, ёмістым і сціслым» [4, с. 207]. 
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«СЛОЎНІК БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ» І. І. НАСОВІЧА І ФАЛЬКЛОР

Алена Муравіцкая (Мінск, Беларусь)

«Слоўнік беларускай мовы» (у арыгінале «Словарь бѣ-
ло русскаго нарѣчія») І. Насовіча быў выдадзены ў 1870 го-
дзе, але і зараз яго багаты фактычны матэрыял запа тра-
баваны як фалькларыстамі, дыялектолагамі, этнографамі, 
мовазнаўцамі, так і ўсімі, хто не абыякавы да гісторыі свай-
го народа, роднага слова. Вядома, што слоўнік І. Насовіча 
быў настольнай кнігай у Максіма Багдановіча, па якой паэт 
знаёміўся з беларускім словам, вывучаў родную мову. Слоў-
нік змяшчае больш за 30 тыс. слоў, запісаных аўтарам 
ў Магілёўскай, Мінскай і Гродзенскай губерніях, выбраных 
са старабеларускіх пісьмовых помнікаў, перыядычных вы-
дан няў таго часу, фальклорных зборнікаў. Гэта было пер-
шае грунтоўнае даследаванне ў галіне беларускай лексіка-
графіі: слоўнік пераўзыходзіў падобныя беларускія слоўнікі 
як у колькасным, так і ў якасным плане. (Нягледзячы на тое, 
што ў яго свядома не ўключаны пласт агульна ўсход не сла-
вянскай лексікі, ён большы за слоўнік Я. Чачота ў 150 разоў, 
П. Шпілеўскага – у 20 разоў, слоўнік заходнярускай гаворкі 
1851 г. – у 7 разоў, С. Мікуцкага – у 15 разоў, Е. Раманава – 
у 30 разоў) [1, с. 4]. 

«Слоўнік беларускай мовы» ўдала спалучае рысы дыя-
лектнага, перакладнога і тлумачальнага слоўнікаў, што ро-
біць яго арыгінальным даведнікам пры вывучэнні самых 
розных аспектаў лексічнага складу мовы. 

Слоўнік І. Насовіча вызначаецца цеснай сувяззю з фальк-
лорам, якая праяўляецца найперш у выкарыстанні народ-
ных песень, прыказак, фразеалагізмаў пры апісанні асаблі-
васцей жывога беларускага слова. У ім пададзена звыш 
3 тыс. прыказак і прымавак. Многія ўласна фразеалагізмы 
выступаюць у якасці ілюстрацыйнага матэрыялу, а больш 
за 200 фразеалагізмаў вынесена ў загалоўкі слоўнікавых 
артыкулаў [2, с. 100]. 

Большую палову ў Слоўніку складаюць прыказкі, у якіх 
сканцэнтравана народная мудрасць, назапашаная і адшлі-
фаваная на працягу стагоддзяў, напрыклад:

Откладъ. Отлагательство, отсрочка. Откладъ не йдзець 
въ ладъ. (Тут і далей у цытаваных слоўнікавых артыкулах 
захоўваюцца асаблівасці мовы арыгінала – А. М.). 

Торбе�шка. Торба. Котомочка. Не хочешь зъ молодосци 
пра цоваць, будзешъ подъ старосць съ торбешкою танцо-
ваць.

Пово�вчу. По волчьи. Зъ вовками жиць, треба пововчу 
выць. 

Повѣда�чъ. Разскащикъ. Якій повѣдачъ, такое его и 
повѣданне. 

Позы�чка. Одолженіе. Позычка хороша, да отдаваць 
трудно. 

Прину�ка. Понужденіе. То не пиръ, коли принуки нема. 
Целя�тко. Телёночекъ. Якая матка, такое й целятко. 
Чули�нда. Неряха, нескладный, чучело. За хорошимъ 

мужикомъ и чулинда жена, а за дурнымъ и поновна раба. 
По�пелъ. Зола, пепелъ. Золото и въ попелѣ видно. 
Сытый. Сытый. Сытый по голодному не погадаёць. 
Худо�. Несчастіе, неудача. Не видавши худа�, не будзешь 

видзѣць добра. Съ худа къ добру скоро привыкнешъ. Безъ 
худа нѣтъ добра. 

Хата, хатка. Изба, избушка. Чужая хата горш ката. 
Своя хатка, якъ родная матка. 

Сярод такіх прыкладаў сустракаюцца прыказкі з тон-
кім народным гумарам:

Клёцки. Кушанье, составленное изъ галушекъ. Я Ва-
силь на работу не силъ, а якъ клёцки въ молоку �, за четырехъ 
волоку�. 

Крупе�ня. Простой деревенскій супъ изъ крупъ. Отъ 
крупени дзѣци поглупѣлі, а якъ не стало крупъ и самъ тата 
ставъ глупъ. 

Молодзи�ца. 1) Вообще женщина. 2) Замужняя женщи-
на. Якъ я была дзѣвочкой, ходзили ко мнѣ зъ горѣлочкой, 
а якъ стала молодзицею, не стали ходзиць и съ водзицею. 

Знайшлі адлюстраванне ў прыказках і прымаўках 
шматгадовыя назіранні чалавека за прыроднымі з’явамі і, 
ня рэдка, у такіх прыказках даюцца канкрэтныя парады, 
звя заныя з гаспадарчай дзейнасцю людзей або з іх сямей-
нымі адносінамі, напрыклад:

Удо�дъ. Птица Потатуйка. Коли запѣець удодъ, тогды 
сѣй бобъ. 

Суни�ца. Ягода земляника. Коли суница красна, не сѣй 
овса напрасно. 

Хлѣбно. Урожайно на хлѣбъ. Коли хлѣбно, такъ и 
уѣдно.

Хилый. Гибкій, гнущійся. Хілое дерево вѣцеръ не ломиць.
Пово�сени. При истеченіи осени, глубокою осенью. По-

восени и у кошки лепёшки. 
Худъ. Бѣднякъ. Коли худъ, не лѣзь на кутъ. 
Ту�чина. Небольшая туча. Зъ малай тучины бываець 

часом великій дожджъ. 
Отку�ль. Отколѣ, откуда. Откуль туча, оттуль и дожджъ.
Сошка. Плужекъ. Одзинъ съ сошкою, а семеро съ ложкою.
Блюсць. Хранить, беречь. Блюдзи полцинку про злую 

годзинку. 
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Росци�ць. Воспитывать. Росци� хлопца�, да не жалѣй дубца.
Богла �йка. Женщина безпутная и лѣнивая, любящая 

спать долго. Боглайка николи не будзець хозяйка. 
Слоўнік І. Насовіча змяшчае шэраг прыказак і фра зеа-

ла гізмаў, у якіх сканцэнтраваны духоўны вопыт народа, за-
снаваны на традыцыйных хрысціянскіх каштоўнасцях:

Благоче �сць. Православіе. Благочесць Богу чесць!
Бо�жжій. Божій. Не Божже каранне, свое дурованне. 
Ка�ицьца. Раскаяваться, приносить покаяніе. Каюся, да 

за тоежъ хватаюся. 
Коля�дки. Коля�ды. Пришли колядки, блины да ладки. 
Даръ, чаще во множ. Да�ры. Святыя тайны, причастіе. 

Не говѣши, дару схвацивъ. 
Повиненъ. Вынужденъ, долженъ. Хто виненъ, отдаць 

повиненъ. 
Одзи�нъ. Одинъ. Одзинъ хоць зъѣжъ вола, усё одна хвала.
Разѣваць. Разѣвать, разпнуть. На чужій коровай рота 

не разѣвай. 
Хцѣць. Хотѣть, жадничать. Не треба чужого хцѣць, 

своё положишъ. 
Хвата�ный. Воровской. Хоць въ латаномъ, тольки бъ 

не въ хватаномъ. 
Чини�ць. Дѣлать. Не чини того другимъ, што тобѣ не любо.
У якасці ілюстрацыйнага матэрыялу для харак та рыс-

ты кі беларускага слова І. Насовіч прыводзіць у сваім Слоў-
ні ку і шматлікія вытрымкі з народных песень:

Одри�нецъ. 1) Сарай для сѣна. 2) Конюшня. 

Пріѣхала коляда на сивомъ конику,
Поставила коника у одринцѣ,
Сама сѣла на куцѣ у перинцѣ. 

Пече�ня. Жаркое. 

Не бойцеся курки, не много васъ треба,
Семь на вечеру, а восьмая на печеню. 

Окуля�ць. Устранять отъ себя, чуждаться, презирать. 

Ой! Мое сусѣдочки пьюць да гуляюць,
Мене одну бездольную, одну окуля�юць. 

Отгожа�цьца. Отплачивать, платить угожденіемъ за 
угожденіе. 

Жива буду спомогуся,
Тобѣ братку отгожуся. 

Отмыка�ць. Отомкну�ць. 

А взыйдзице ясны зорки,
А знайдзице ключи звонки!
Пора землю отмыкаци,
Пора росу выпускаци. 

Пи�пка. Курительная трубка. 

Дзядзька сѣдзиць, пипку куриць,
Пьець горѣлку, вочми жмуриць. 

Илля�. 1) Собств. имя отъ крещенія Илья. 2) День 
Св. Про рока Иліи, празднуемый 20 Іюля. Пророку Иліи 
про сто людины приписываютъ покровительство полевого 
хлѣба и защиту отъ вѣдьмъ. Въ народной пѣснѣ Илья 
говоритъ о себѣ:

«Мнѣ гету ночку надо не спаци,
Надо не спаци, жито пильноваци,
Кабъ змѣя заломовъ не ломала,
У жици корення не копала,
У коровъ моло�къ не отбирала.»

Багаты і разнастайны фактычны матэрыял Слоўніка, 
яго цесная сувязь з фальклорам робяць запатрабаваным 
гэты ўніверсальны даведнік вось ужо больш за 140 гадоў. 
Несумненна, што і далей ён будзе з’яўляцца крыніцай для 
даследавання жывой народнай мовы і фальклору. 
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ФОЛЬКЛОРНОЕ НАСЛЕДИЕ АЛЕКСАНДРА ПОТЕБНИ

Лариса Орехова, Ху Шаоюй (Одесса, Украина)

Труды А. А. Потебни в бульшей мере принадлежат бу-
дущему, нежели прошлому, больше ста лет тому ученый по-
ставил перед наукой такие вопросы, дать ответ на которые 
есть возможность только теперь. Этими факторами был об-
условлен выбор темы данного исследования, определена 
его актуальность. 

Обьектом нашого исследования является филологиче-
ское, а именно фольклорное наследие А. А. Потебни. 

Исследованию научного наследия А. А. Потебни в об-
ласти фольклора, исторической грамматики, психолингви-
стики, литературоведения посвящено большое количество 
работ разных ученых в разные периоды. Достаточно вспом-
нить труды таких известных ученых как А. А. Шахматова, 
И. А. Бодуэн де Куртенэ, Л. В. Щербы, В. В. Виноградова. 
Необходимо подчеркнуть, что трудность изучения научно-
го наследия А. А. Потебни, заключается в разноплановости 
и необычной широте его научных взглядов, которые посто-
янно перекликаются друг с другом. Важно понять, что в то 
время, как для некоторых современников А. А. Потебни 
такое совмещение лингвистических, психологических, 
фольк лористических интересов объяснялось экстенсивно-

стью и нерасчлененностью тематики, нечеткостью научных 
критериев, то для самого А. Потебни такая «общефилоло-
гическая» установка оказалась принципиальной. Она вы-
ражала цельность и сосредоточенность ученого в постиже-
нии таких явлений духовной жизни человечества, которые 
при отсутствии широкого диалектического и синтетиче-
ского рассмотрения долгое время казались вообще необъ-
яснимыми. Безусловно, с изучения фольклора начались 
первые шаги А. А. Потебни в науке. 

С изучения фольклора начались первые шаги А. А. По-
тебни в науке, поэтому фольклор, а за ним мифология явля-
ются объектом изучения творчества ученого в данной ра-
боте. Покоренный красотой и силой народной поэзии 
Александр Потебня зачитывался фольклорными сборника-
ми, собирал народные песни, пословицы и поговорки. Фольк-
лорные работы А. А Потебни исследователи условно раз-
деляют на два цикла, которые соответствуют двум разным 
этапам его научной деятельности. Мы согласны с целесоо-
бразностью такого разделения, так как ранние и поздние 
работы ученого по фольклористике очень сильно отлича-
ются. Первый этап датируется примерно 1858–1866 годами. 
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На материалах песенной традиции славян, в том числе – 
и собственных записей, А. А. Потебня как ученый-этно-
граф впервые успешно проявляет себя в работе «О некото-
рых символах в славянской народной поэзии» (1858, опу-
бликовано в 1860). В это время А. А. Потебня также пишет 
книги «Мысль и язык» (1862), «О мифическом значении 
некоторых обрядов и поверий» (1863, опубликовано в 1865) 
и целый ряд статей на эту тему. Вновь Александр Афанасье-
вич Потебня возвращается к фольклору в конце 1870-х го-
дов. Он публикует работы «Малорусская народная песня 
по списку XVI века: Текст и примечания» (1877), «Объясне-
ния малорусских и сродных песен» (т. 1–2, 1883–1887). Ре-
зультатом глубокого изучения поэтики фольклора, анализ 
процессов, рождающих в нем устойчивые и традиционные 
образные и безубразные компоненты, позволили А. А. По-
тебне по-новому переосмыслить известные идеи Ф. И. Бус-
лаева о роле традиции в народной поэзии. В исследовании 
мы особо отмечаем, что А. А. Потебня также, как и Ф. И. Бу-
слаев, придавал огромное значение поэтической традиции 
и много раз отмечал зависимость самых новейших поэти-
ческих форм от исторически сложившихся образов, быту-
ющих в языке, фольклоре и литературе. Эта мысль особен-
но ценна при изучении влияния лингвистической концеп-
ции А. А. Потебни на формирование взглядов представите-
лей школы формализма, а также школы символистов. Он 
постепенно пришел к конкретному выводу что, несмотря 
на существующие довольно устойчивые и традиционные 
формы, фольклорная поэтика – явление, которое в своем 
историческом бытовании динамично и подвергается не-
прерывной обработке, вливаясь в художественную речь 
разных эпох. Согласно А. А. Потебни, любые поэтические 
образы, возникшие в древние времена на фольклорной ос-
нове, при определенных условиях могут органично входить 
в поэтику самого современного писателя. Выводы эти не-
маловажны и актуальны для проблем литературы нашего 
времени. Следует отметить, что само исследование фоль-
клора в качестве исторического источника не являлось 
чем-то новым, ведь существовал целый ряд псевдоистори-
ческих произведений, авторы которых достаточно вольно 
обращались с фольклорным материалом. В этом плане тру-
ды русских ученых Ф. И. Буслаева и А. Н. Афанасьева, рас-
сматривающих фольклор как отражение мыслительной де-
ятельности наших предков имели инновационное значение 
в формировании научного подхода к фольклору. Исследо-
ватели творчества ученого – в частности А. А. Пресняков – 
отмечают перекликание этого труда А. А. Потебни с труда-
ми Н. К. Костомарова и прежде всего с его трудом «Об 
историческом значении русской народной поэзии» (1843). 
Из всего сказанного мы делаем вывод, что как настоящему 
ученому, А. А. Потебне требовалась более точная, фактиче-
ская и научно-обоснованная база для формирования его 
подхода к языкознанию и литературоведению как к наукам, 
которые должны формироваться на строгих и основатель-
ных доказательствах. 

Увлечение фольклором большинства интеллигенции 
того времени дало толчок к развитию науки о происхожде-
нии языка. А. Потебня отмечал зависимость самых новей-
ших поэтических форм от исторически сложившихся об-
разов, бытующих в языке. Эта мысль особенно ценна при 
построении логической структуры исследования при изу-
чении влияния лингвистической концепции ученого на 
формирование взглядов представителей школы формализ-
ма, а также школы символистов. Необходимо особо отме-
тить, что А. А. Потебня пошел дальше современников, изу-
чающих фольклор. Он постепенно пришел к конкретному 
выводу что, несмотря на существующие довольно устойчи-
вые и традиционные формы, фольклорная поэтика – явле-
ние, которое в своем историческом бытовании динамична 
и подвергается непрерывной обработке, вливаясь в худо-
жественную речь разных эпох. Его увлечение фольклором 
и впоследствии, мифологией, основано на историческом 

принципе, который был положен им в основу всех исследо-
ваний. Из всего сказанного мы делаем вывод, что как на-
стоящему ученому, А. А. Потебне требовалась более точ-
ная, фактическая и научно-обоснованная база для форми-
рования его подхода к языкознанию и литературоведению 
как к наукам, которые должны формироваться на строгих 
и основательных доказательствах. Таким образом, сравни-
тельно-исторический подход пронизывает все работы уче-
ного, как в языкознании, так и по сравнительному литера-
туроведению. 

Теоретической базой нашего исследования послужили 
лингвитсическая теория речевой деятельности А. А. Потеб-
ни, теория мифа и теория речевых актов в их преломлении 
в исторической прагмалингвистике. Лингвистическая кон-
цепция А. А. Потебни как нельзя лучше подтверждается его 
работами по теории мифа. История формирования теории 
мифа рассматривается в сопоставлении с исследованиями 
выдающихся ученых–мифологов, какими были А. Н. Афа-
насьев и Ф. И. Буслаев. А. А. Потебня выступал и в диалоге, 
и в полемике с А. Н. Афанасьевым и Ф. И. Буслаевым. Так 
принципиальная полемика с А. Н. Афанасьевым содержит-
ся в поздних записях А. А. Потебни, опубликованных в кни-
ге «Из записок по теории словесности». В разделах «Миф 
и слово» и «Об участии языка в образовании мифов» 
А. А. По тебня учитывает и мнения других отечественных 
и зарубежных ученых – А. Н. Веселовского, Н. И. Кареева, 
А. Куна, М. Мюллера, Э. Б. Тайлора, Г. Штейнталя – однако 
основное внимание уделяет все же А. Н. Афанасьеву. 

Хочется также отметить, что эти записи А. А. Потебни 
содержат принципиально важные положения о сущности 
мифического мышления, о соотношении мифа и поэзии, 
о влиянии языка на сложение мифов, причем во многих 
случаях не имеют прямых аналогов в других сочинениях 
А. А. Потебни и являются единственным источником, по-
зволяющим судить о его взглядах. 

Таким образом доказывается, что в конце XIX – начале 
XX века главным представителем органического подхода 
в языкознании России был Александр Афанасьевич По-
тебня. Лингвистическая концепция А. А. Потебни о проис-
хождении слова оказала огромное влияние на развитие 
филологии.

Подводя итоги проведенного исследования, необходи-
мо сказать, что Александр Афанасьевич Потебня является 
первым философом языка в славистике. Особо необходимо 
подчеркнуть, что его исследования, которые основываются 
на глубоком усведомлении связи языка и мысли, раскрыва-
ют этапы развития человеческого мышления в фактах язы-
ковой эволюции. По А. А. Потебне, отношения и связи дан-
ные в реальной жизни, взаимосвязаны и неразрывны одна 
с другой, но языковое сознание представляет их аналитиче-
ски, как составляющие цельной мысли. Это положение 
проходит через многие работы ученого и является своео-
бразной доминантой его научного метода. Учитывая про-
гностический характер ряда идей А. А. Потебни, в том чис-
ле и в области изучения фольклора, все настоятельнее ста-
новится потребность нового прочтения его текстов. Труды 
А. А. Потебни в бульшей мере принадлежат будущему, не-
жели прошлому, больше ста лет тому ученый поставил пе-
ред наукой такие вопросы, дать ответ на которые есть воз-
можность только теперь. 
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ФРАЗЕАЛАГІЗМЫ Ў БЕЛАРУСКІХ НАРОДНЫХ КАЗКАХ

Алена Садоўская (Гродна, Беларусь)

Цікавасць лінгвістаў, літаратуразнаўцаў, фальк ла рыс-
таў да вусна-паэтычнай творчасці, да вобразнай мовы і мас-
тацкіх сродкаў увесь час вялікая. Без перабольшання мож-
на сказаць, што вусна-паэтычная творчасць для беларуска-
га народа доўгі час выконвала функцыі не толькі мастацкай 
літаратуры, але і тэатра, іншых форм мастацтва і грамад-
скай свядомасці. Фальклор у сістэме сучаснай культуры на-
бывае ўсё больш шматгранны характар, ставіць новыя зада-
чы. Актуальнымі з’яўляюцца такія праблемы, як ідэйнае 
і мастацкае значэнне фальклорнай класікі для сучаснасці, 
фальклор і яго роля ў развіцці мастацтва, літаратуры і літа-
ратурнай мовы, міжэтнічныя сувязі ў фальклорнай спад-
чыне і інш. 

Фальклор як паэтычная творчасць валодае стара жыт-
нейшымі формамі мастацтва вуснага слова, якое адыграла 
вялікую ролю ў духоўным жыцці народа на працягу многіх 
тысячагоддзяў. Узнікнуўшы задоўга да з’яўлення пісьмен-
насці, літаратуры і літаратурнай мовы, фальклорная твор-
часць выпрацавала асабістую паэтычную сістэму, свае воб-
разныя сродкі, абагуленыя формы жывога вуснага маў лен-
ня. Вусная народная творчасць зафіксавана ў памяці бе ла-
русаў, яна заўсёды была невычэрпнай крыніцай ідэй, воб-
разаў, спосабаў мастацкага адлюстравання жыцця народа. 

Творы вусна-паэтычнай творчасці і ўся разнастай-
насць іх мастацкага адлюстравання са старажытных часоў 
пе ра даваліся з пакалення ў пакаленне. Да нашых дзён за-
хавалі асноўныя жанры, іх моўныя і мастацкія формы пабу-
довы. Безумоўна, многія творы страчаны, а іншыя адчулі 
значныя трансфармацыі за час працяглага развіцця вусна-
паэтычнай творчасці ва ўмовах поўнай адсутнасці іх пісь-
мовай фіксацыі. 

Фальклор беларускага народа багаты і разнастайны. 
Ся род іншых фальклорных жанраў казкі займаюць асаблі-
вае становішча і вылучаюцца шырынёй ахопу жыццёвых 
з’яў, глыбінёй абагульнення, яркасцю і непаўторнасцю ство-
раных вобразаў. 

У яркіх мастацкіх вобразах беларускія казкі, як і казкі 
іншых народаў, раскрываюць паўсядзённае жыццё народа, 
яго светапогляд, ідэалы. Нельга ведаць сапраўдную гісто-
рыю народа, не ведаючы яго вуснай народнай творчасці. 
Узнікшы ў глыбокай старажытнасці, казкі заўсёды былі не-
парыўна звязаны са шматгранным жыццём народа, яго ба-
рацьбой з сіламі прыроды, а ў класавым грамадстве – за 
роў насць, сацыяльную справядлівасць. Казкі задавальнялі 
эстэтычныя запатрабаванні народа і ў той жа час былі важ-
ным сродкам пазнання навакольнага свету і абагульнення 
працоўнага вопыту многіх пакаленняў, а таксама сродкам 
выхавання. 

Як вядома, вывучэнне розных бакоў мовы, яе лексічна-
га багацця і семантычных асаблівасцей, сродкаў выразнасці, 
выяўленчых сродкаў – адно з патрабаванняў, пастаўленых 
жыццём перад навукай аб мове. У сувязі з гэтым вялікую 
цікавасць уяўляюць моўныя асаблівасці твораў вуснай на-
роднай творчасці. Пытанні вывучэння славеснай формы 
народнай казкі не вычарпаны. 

Фразеалагізмы як адзін з самых выразных мастацкіх 
сродкаў твораў вуснай народнай творчасці і мастацкай лі-
та ратуры актыўна выкарыстоўваліся і выкарыстоўваюцца 
для праўдзівага і выразнага адлюстравання перад чытачамі 
ці слухачамі розных з’яў аб’ектыўнага свету. «Фразеалагізмы 
адносяцца да адзінак мовы, якія валодаюць не толькі ўні-
каль най семантыкай і, як правіла, экспрэсіўнасцю, эма цыя-
нальна-ацэначным характарам, але і нясуць у сабе закадзі-
раваную інфармацыю пранацыянальна-культурны света-
погляд народа, яго ўнікальныя духоўныя і культурныя ад-
метнасці» [1, с. 116–117]. Аналізуючы беларускія народныя 
каз кі, у якіх шырока выкарыстоўваюцца разнастайныя 
фра зеа лагізмы як адзін з найбольш яркіх сродкаў эма цыя-
нальнага ўздзеяння, можна адзначыць, што народ асабліва 
цэніць гэтае моўнае багацце. Фразеалагізмы адлю строў-
ваюць карціны сацыяльна-эканамічнага жыцця, матэ ры-

яль ную і духоўную культуру народа. Невыпадкова іх так 
трапна называюць «самародкамі, самацветамі роднай мо-
вы, залацінкамі народнай мудрасці. Яны ажыўляюць маў-
лен не, робяць яго сакавітым і эмацыянальным, ёмістым 
і сціс лым» [2, с. 207]. 

Разглядаючы фразеалагізмы з семантычнага боку, мож-
на адзначыць факт існавання розных у семантычных ад-
носінах адзінак. Дзеянні персанажаў, іх хваляванні, настрой 
і псіхалагічныя перажыванні, іх унутраны свет, характар 
і знешнасць, узаемаадносіны людзей, іх становішча ў грамад-
стве, адносіны герояў да падзей ці з’яў і меркаванні аб іх, 
уздзеянне падзей на ўдзельнікаў, адчуванні перса на жаў – усё 
гэта адлюстроўваецца ў багатай семантыцы фра зеа лагізмаў. 
У іх фіксуецца ўсё, што ўласціва народу: муд расць, звычаі, 
багаты жыццёвы вопыт, уклад жыцця, асаб лівасці мыслення 
і псіхікі. Асаблівую цікавасць прад стаў ля юць так званыя 
паэтычныя фразеалагізмы. Менавіта яны ўзмацняюць уздзе-
янне выказваемай мастацкай думкі, садзейнічаюць ўзрас-
танню эмацыянальна-экспрэсіўнага зна чэн ня кантэксту. 

У казках фразалагізмы выкарыстоўваюцца там, дзе 
звычайнае, някідкае слова выглядала б сухім, невыразным, 
не выклікала б у душы слухача ці чытача неабходнага эма-
цыянальнага водгуку . Напрыклад, ці адчулі б мы той сэнс, 
ці дастаткова ёмістымі былі выразы, калі б у іх не вы ка рыс-
тоўваліся замест звычайных слоў трапныя фразеалагізмы: 
Я й нявумна, і нядурна; а калі возьмеш мяне замуж, дык 
я дванаццаць сыноў спараджу – голас у голас, волас у волас, 
пахводка ў пахводку, гаворка ў гаворку, ліцом як адзін [3, 
с. 103]. Выкарыстаныя ў гэтым кантэксце фразеалагізмы 
маюць свае слоўныя заменнікі: голас у голас, волас у волас, 
пахводка ў пахводку, гаворка ў гаворку– «такія падобныя, 
што цяжка адрозніць»; як адзін– «зусім аднолькавыя і доб-
рыя ў якіх-небудзь адносінах». Але ці наўрад гэтыя заменні-
кі зрабілі б тое, што пад сілу толькі фразеалагізмам, бо імі 
«не проста называюцца, але адначасова і характарызуюцца 
пэўныя асобы, прадметы, прыкметы, дзеянні» [2, с. 46].

Па структуры ўсе фразеалагізмы сучаснай беларускай 
мовы групуюцца ў тры разнавіднасці: словазлучэнні, спа-
лучэнні, сказы. У казках прадстаўлены ўсе гэтыя разнавід-
насці з разнастайнымі мадэлямі: – А паедзем у белы свет, 
ачышчаць, нягіднага Сокала пабіваць [3, с. 81]; – Вязісваіх 
дачок ліба ў лес, ліба ў ваду, ліба ў чыстае поля, а ня то 
я сама сябе звяду со свету! [3, с. 101]; Стаў пан іх гадаваць, 
сталі яны расці: не па гадах растуць, ды па чыслах [3, 
с. 119]; – Не, бабулька, ваўкі не з’елі, мядзведзі не забілі, 
а прынёс я хлеба-солі [3, с. 35]; – Не, дзядзечка, не прадам 
я яе, – яна мне дорага каштуе, яна мяне і кормя і поя, я яе ні 
за якія грошы не прадам! [3, с. 46]; Як з’еў адно яблыка, так 
і стаў чалавекам. Рад стаў, як бытта на свет нарадзіўся! 
[3, с. 28]. Усе фразеалагізмы, такія разнастайныя ў струк-
тур ных адносінах, адыгрываюць пэўную ролю ў казках і са-
дзей нічаюць больш поўнаму, вобразнаму і пераканаўчаму 
раскрыццю іх асноўных ідэй. 

Прадстаўлены ў беларускіх народных казках усе се ман-
тыка-граматычныя групы фразеалагізмаў: назоўнікавыя, 
прыметнікавыя, дзеяслоўныя, прыслоўныя, выклічнікавыя, 
мадальныя: – Як бы тут нам пражыць, братцы? І дзе б нам 
найсці кусок хлеба? [3, с. 96]; – Гэтыя людзі былі ўперадзі 
багатыры і дужа прыгынялі бедных мужыкоў на прыгон 
к сабе – і малых і старых – і здзікаліся над імі [3, с. 123]; 
А багач тэй ні жывы ні мёртвы сядзіць, ня ведаець, і дзе ён: 
ці на тым свеце, ці на гэтым [3, с. 51]; Няшчасны Егар ад-
пра віўся дамоў. Прыходжу я , тож задумаўся і галаву павесіў 
[3, с. 209]; – Не, сястрыца, ты ні звядзеш іх са свету, а во 
я звяду! [3, с. 157]; От яны сабе бяседуюць з рання ды да ве-
чара [3, с. 52]; – А паедзем убелы свет, ачышчаць, Нягіднага 
Сокала пабіваць! [3, с. 81]; – Здрастуй, мужычок! Бог по-
мыч! [3, с. 63]; – Ну, – кажа, – ідзі з богам! Шчасліва! [3, 
с. 67]; У гэтым балоці, як кажуць, ідалыгарэлку гналі [3, 
с. 67]; Такім чынам, праслужыў салдат Іванька дваццаць 
пяць лет, выслужыў сабе сіні білет [3, с. 110]. 
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Фразеалагізмы ў беларускіх народных казках сведчаць 
пра высокую маўленчую культуру, глыбокія жыццёвыя паз-
нанніі мудрасць народа. Яны адлюстроўваюць спецыфіку 
беларускай мовы, яе самабытнасць і разам з тым універ-
сальнасць. Гэтыя спецыфічныя моўныя адзінкі ўяўляюць 
вельмі складаную з’яву, якая адлюстроўвае спосаб жыцця 
і характар народа, яго гісторыю, духоўнае жыццё і псіхало-
гію, нацыянальныя традыцыі і звычаі, тэмперамент народа. 
Таму і да сённяшняга часу фразеалагізмы застаюцца невы-
чэрп най крыніцай пазнання ў самых разнастайных фальк-
лор ных жанрах, у тым ліку і казках.
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ФРАЗЕАСЕМАНТЫЧНАЕ ПОЛЕ МАЛАДОСЦЬ /СТАРАСЦЬ У БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ

Анжаліка Садоўская, Дар’я Сёмуха (Мінск, Беларусь)

Перадусім варта адзначыць, што сема маладосці прад-
стаўлена ў фразеалагічным матэрыяле разнастайнымі лек-
семамі, напрыклад: прыметнікамі, у тым ліку і субстан ты ва-
ванымі, – малады (Маладой дзеўцы ўсё смех; Малады ро-
зум – палявы вецер: бяжыць і гудзіць), молад (Стар любіць 
сквар, а молад любіць холад; Як малада была, то ўсім каляда 
была), маладзенькая, маладзёшанек (Жні пшанічку пры зе ля-
ненькую, аддав ай дачку маладзенькую; Рад бы ра дзё шанек, 
як бы другі раз быў маладзёшанек), дзявочы, дзявоцкі, малай-
цовы (Удаўцова і ўдавінае сэрца, як зімовае сонца, а малай-
цовае і дзявоцкае, як летняе сонца; Чэсць дзявочае шчасце 
бе ражэ), свежы (На свежую кветку пчолка ляціць, а на ста-
рую і чорт не глядзіць); назоўнікамі – маладосць (Пытае 
ста расць, што прыгатавала маладосць; Старасць не ра-
дасць, а маладосць не навек), сямілетка (Узяў жонку-сямі-
лет ку, што не вымеце хаты ўлетку. Узнікае дадатковая 
сема «вельмі маладога ўзросту, малая»); прыслоўямі – змола-
ду (Змоладу балі спраўлялі, пад старасць галышамі сталі); 
безасабова-прэдыкатыўнымі словамі, суадноснымі з пры-
слоў ямі, – молада, маложа (Зелена – молада; Чым ста рэе, ты 
правее, а чым маложа, тым дарожа); слова злу чэннямі 
«пры метнік+назоўнік» – маладыя гады, маладыя лета (Гады 
маладыя за ўсё вартней; Маладыя лета яму варочаюцца), 
дзевіч вечар (Уздумала бабка дзевіч вечар, пашла танца-
ваць; Успомніла бабка дзевіч вечар ды й запла кала) і інш. 

Сема «старасць» у фразеалагічным фондзе беларускай 
мовы вербальна прэзентавана праз наступныя лексемы 
і канструкцыі: назоўнікі – старасць (Пытае старасць, 
што прыгатавала маладосць; Прыйдзе старасць – будзе 
слабасць), змярканне (Пражыла ў бяздоллі ад рання да змяр-
кання); прыметнік стары (Стары воўк знаець тоўк); 
дзеяслоў старэць (Ці кот шалеець, ці дзеўка старэець); 
словазлучэнні рознай будовы, у тым ліку і прэдыкатыўныя, – 
на старасці лет (На старасці лет здзівіла Аўдоля (Тэкля) 
белы свет); лета старыя (Лета старыя, а розум дзіцячы); 
век зжыць (Век зжыў, а вума не нажыў) і інш. 

Носьбітамі атрыбутаў маладосці выступаюць такія 
суб’екты, як дзеўка, дзевачка, дзяўчына, дзяўчата (Як дзеў-
каю: а кіс, бо пераскочу; як бабаю: кату, бо ўпаду; Харошая 
дзевачка хлопцам занозачка; Маліна не тое, што дзяўчына: 
чым болей спее, тым смачней будзе; Дзяўчата так хутка 
растуць, як грыбы пасля дажджу); хлопец (У нас такая пры-
пеўка: дзе хлопец, там і дзеўка); унук (Вось табе, бабка, на-
вука, не хадзі за ўнука); маладыя людзі (Маладым людзям 
толькі жартушкі ў галаве); жаніх (Што да чаго стасуецца: 
баба к мужыку, а дзеўка к жаніху) і інш. 

Суб’екты састарэлага ўзросту абазначаюцца наступ ны-
мі лексемамі: стары (Стары, кажуць, змуста, да без яго 
ў дварэ пуста; Багатаму красць, а стараму лгаць); старшы, 
старэйшы (Старшых і ў пекле шануюць; Бацькоў любі, 
старшых паважай; Паважай старэйшых, бо сам стары бу-
дзеш); старац (У марцы яшчэ мерзнуць старцы); дзед, дзя-
дуля (Волас сівее – дзед дурэе; Падсадзі на печ дзядулю, цябе 
ўнукі падсадзяць); баба, бабка (Бабы каюцца, а дзеўкі замуж 
збіраюцца; Старой бабе і на печы ўхаба; Добра бабцы і ў шап-
цы); старуха (Усе старухі – сварухі (варкатухі)). 

На мяжы фразеасемантычных палёў старасці і жабра-
цтва стаіць лексема старац: Старац зубоў не мае, а асушкі 

збірае; Старац зубоў не мае, а сухары носіць. Разам з тым, 
«старац у светаўспрыманні беларусаў з’яўляўся медыя та-
рам, вестуном «іншасвету», цесна звязаным з ідэяй дарогі 
як шляху памерлых; надзяляўся мудрасцю і магічнымі здоль-
насцямі (знахарства, варажба). Паказальна, што, ходзячы 
па зямлі, Бог, паводле беларускіх павер’яў, сам набывае во-
браз Старца» [1, с. 487–488]. У прыказках Бог прама на зы-
ваецца старым хазяінам: Бог – стары хазяін: не спіць і не 
гуляець, а ўсё на грэшных прымяраець, каму кнуцця, каму 
плецця. Такім чынам старасць сакралізуецца, а нарматыўны 
моўны канон беларусаў прадвызначае паважлівае і далікат-
нае стаўленне да старых і старэйшых: Старога блюдзі да 
парадку; Шануй старое, як дзіця малое; Старшых і ў пекле 
шануюць; Паважай старэйшых, бо сам стары будзеш. 

Справа ў тым, што «старасць у народным разуменні – 
не толькі ўзроставы адрэзак, што набліжае да канца жыцця, 
але пэўная катэгорыя, напоўненая асаблівымі сакральнымі 
сэнсамі. Адыход ад актыўнай гаспадарчай дзейнасці супра-
ва джаўся ўзмацненнем духоўнага складніка існавання ста-
рога чалавека, калі яго сацыяльны статус не проста падвы-
шаў ся, але ўваходзіў у плашчыню маральнага і каштоў нас-
нага. Блізкасць да <…> пераходу ў засветы вызначала стаў-
ленне да старых як да асобаў, што наўпрост ужо могуць 
кантактаваць з замагільнымі сферамі» [3]. У святле ўсяго 
вышэй сказанага цалкам натуральным з’яўляецца суадно-
сіць старасць з сакральнай мудрасцю, праўдай, розумам і ўва-
сабленнем жыццёвага вопыту: Стары з пуця не звядзець; 
Старая свіння глыбока рые; Стары вол ніколі баразны не 
сапсуець; Чым старэе, тым правее, чым маложа, тым даро-
жа; Як пасівеў, то паразумнеў; Старага чалавека пабранка – 
двару папраўка; Стары гаворыць – гародзіць, ды на праўду 
выходзіць; Старасць – слабая на ногі, моцная на розум і інш. 

Разам з тым, вобраз старасці ў беларускай этнакультуры 
і фразеалогіі амбівалентны: старыя людзі могуць суадно-
сіцца не толькі з боскім пачаткам і мудрасцю, але і з ня чыс-
тым, дэманічным пачаткам, у прыватнасці, – з чортам і ад-
сутнасцю таго ж жыццёвага досведу: Сівіна ў бораду, а чорт 
у рабро; Сівізна ў бораду, а чорт у ногі; Сівізна ў бораду, 
а чорт у ляшкі; Як малое падае, то анёл з пярынкаю, а як 
старое, то чорт з бараною; Падвёз чорт бабку ў пекла. 

На карысць думкі пра сувязь старых з нячыстай сілай 
«працуюць» таксама і іх знешнія характарыстыкі, якія не-
ад нойчы называюцца ў фразеалагізмах: аблезлая галава, 
плеш, адсутнасць зубоў, доўгая барада, магчыма, горб. Так, 
згод на з народнай традыцыяй, і адсутнасць валасоў, і фор-
ма зубоў або наогул іх адсутнасць сведчылі пра далучэнне 
чалавека да нячыстай сілы, чарадзеяў-медыятараў [1, c. 64]. 
Можна згадаць хаця б выраз чорт лысы. У выглядзе старой 
бабкі з горбам уяўляюць і Бабу Ягу (у беларускай міфалогіі 
дэманічны вобраз ведзьмы). 

Знешнімі ж атрыбутамі маладосці ў фразеалагізмах 
вы ступаюць заплеценая каса, краса, красата, пекната (на-
прыклад: Дзявочая краса – заплеценая каса; Каса – дзявочая 
краса, малайцу заноза; У дзеукі думкі ўсе ў касе; Дзеўка без 
касы не мае красы; За маладым – пекната, а за старым су-
хата і інш.). «Шматлікія легенды, казкі, загадкі і замовы 
сведчаць, што валасы з’яўляюцца жыццядайным асярод-
кам, у якім злучаны фізічныя і духоўныя сілы чалавека, 
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і адначасова яны ўяўляюцца самым актыўным каналам 
энер гетычнага сілкавання чалавека ад космасу» [1, с. 62]. 
Таму доўгія валасы, заплеценыя ў касу, натуральна лічыць 
злучальным звяном паміж маладосцю і жыццядайнай сілай 
Сусвету. Такім чынам з’яўляецца дадатковае тлумачэнне фі-
зічнай моцы і хараства маладых людзей. Разам з тым, у фра-
зеа лагічных адзінках падкрэсліваецца часовасць і хутка-
плын насць прыгажосці і маладосці: Старасць не радасць, 
а маладосць не навек. Гэта ў святле сказанага можа быць 
па тлумачана і паступовай стратай маладосцю сваіх атры бу-
таў – каналаў сувязі з касмічнай энергіяй. 

Маладосць характарызуецца таксама дынамізмам, хут-
кім ростам, спрытам, сілай і кемлівасцю: Дзяўчата так 
хутка растуць, як грыбы пасля дажджу; Дзяўчата растуць 
так скора, як лён; Малады верабей, ды спрытны; Малады 
сілу паказвае, а стары спосабу шукае; Малады розум – па ля-
вы вецер: бяжыць і гудзіць. 

Статыку старасці раскрываюць такія атрыбуты, як фі-
зічная немач, няздольнасць да працы і навучання, заскаруз-
ласць думак: Прыйдзе старасць – будзе слабасць; Як стануць 
сы пацца валасы, то і памяць з галавы; Волас сівее – розум 
слабее; Галава сівее, то розум дурэе; Старога чалавека вучыць 
цяжка; Позна старога сабаку вучыць на задніх лапах хадзіць; 
Дрэва гнецца пакуль маладое, старое не сагнеш, а толькі зло-
міш; Старога мяшка не залатаеш; Як дзеўка – казу пе ра ско-
чыць, бабай стане – за курыцу спаткнецца; Стара баба няду-
жа, да работы нясужа; Стары гаворыць, як плот гародзіць. 

Праз няздатнасць да працы па гаспадарцы, страту пра-
цаздольнасці падчас гаворыцца пра непатрэбнасць старых 
людзей: Стары што лом: валяйся пад вуглом. Разам з тым, 
«пакідаць старых сам-насам лічылася вялікім грахом і асу-
джалася ў народзе. Гэтая традыцыя мае глыбокія карані. 
Згодна з легендай, у далёкія часы старых вывозілі ў лес, дзе 
яны дажывалі апошнія дні. Адзін сын пашкадаваў свайго 
бацьку і парушыў гэты звычай, схаваўшы яго ў каморцы. За 
гэта бацька выратаваў сына ад голаду. Калі быў неўра джай-
ны год, ён сказаў, што гумно пакрыта неабмалочаным жы-
там (у той год быў вельмі добры ўраджай). Сын «абадраў» 
тое жыта і атрымаў насенне. Калі людзі даведаліся пра гэта, 
«то перасталі кідаць старых бацькоў» [2, с. 33]. 

Значную ўвагу народная афарыстыка адводзіць пера-
емнасці паміж маладосцю і старасцю, таму што, па-першае, 
моладзь павінна ўвабраць жыццёвую мудрасць і вопыт, каб 
быць развітай духоўна і матэрыяльна пад старасць, па-дру-
гое, каб не перапыніць пераемнасці самабытных традыцый 
пэўнай групы – сям’і, роду, народа. З улікам таго, што для 
маладосці характэрны невялікі набор ведаў і вопыту (Ма-
лады – дурны; Зелена-молада; Маладосць – дурносць; Мала-
дым людзям толькі жартушкі ў галаве; Маладой дзеўцы ўсё 
смех), крыніцай атрымання народнай мудрасці з’яўляюцца 
менавіта старыя людзі: Што кажа стары на глум – бяры 
малады на вум; Стары гаворыць – гародзіць, да на праўду 
выходзіць. Калі ж гэтая пераемнасць парушаецца, узнікае 
наступная сітуацыя: Галава пасівела, а розуму не набрала; 
Ужо сівы, а ў галаве пуста; Лета старыя, а розум дзіцячы; 
Стары, да дурны; Век зжыў, а вума не нажыў. У дадзеным 
вы падку адлюстравана прамая залежнасць ўзроўню вопыту 
і ведаў ад намаганняў у маладосці. Старасць – гэта му-
драсць, але вопыт, а разам з тым і матэрыяльны дабрабыт, 
трэба назапашваць змоладу. Мэта існавання закладваецца 
ў маладосці і рэалізуецца падчас ўсяго жыцця. 

Аднак тут бываюць адыходжанні ад агульнапрынятых 
у калектыўнай свядомасці ўяўленняў і нормаў. Менавіта 
таму сучасныя вучоныя, акрамя каляндарнага, вылучаюць 

яшчэ тры ўзросты чалавека: біялагічны, сацыяльны і псіха-
лагічны. Біялагічны ўзрост адлюстроўвае ступень фізіяла-
гічнага развіцця, сацыяльны – на колькі гадоў мы выглядаем 
у вачах людзей, якія знаходзяцца вакол нас, а псіхалагічны – 
той, якому мы ўнутрана адпавядаем. Гэта ж пацвярджае 
і народная мудрасць, напрыклад: Другі і ў старасці малады, 
а іншы стары і ў маладосці; Малады, але спелы; Мала пра-
жы та, ды многа перажыта; Стары, ды мыслі маладыя; Кос-
ці старыя, але душа маладая; Бывае, што і малады пазайз-
дросціць старому і інш. 

Маладосць і старасць у парэміях суадносяцца з апазі-
цыяй цяпло – холад: Я молад, люблю холад; Стар любіць 
сквар, а молад любіць холад; Старой бабе і на печы ўхаба; 
Старая баба і ў пятроўку на печы мерзнець; На старасці 
і ўлетку холадна. Прасочваецца пэўны паралелізм: стары – 
фізічная немач – баіцца холаду, малады – фізічная моц – лю-
біць холад. Адзначаецца цудадзейная сіла холаду: Як мароз 
ды холад, дык і стар молад; У холад кожны молад; На марозе 
то й баба красна. 

Варта дадаць, што фразеалагічныя адзінкі з кампанен-
тамі маладосць, старасць, вытворнымі ад іх лексемамі і сло-
вамі, якія ўтрымліваюць у сабе семы «маладосць, ста-
расць», не заўсёды ўваходзяць непасрэдна ў семантычнае 
поле ступеняў чалавечага жыцця. Фразеасемантычныя палі 
могуць перасякацца. Напрыклад, пэўная колькасць адзінак 
тэматычна далучаецца да фразеасемантычнага поля кахан-
ня, шлюбу, гендарных стасункаў, напрыклад: Жні пшанічку 
прызеляненькую, аддавай дачку маладзенькую; Шчабеча 
дзяў чына, шчабеча: відна, замуж хоча; Маладога людзі жэ-
няць, а старога чорт не ажэніць; На свежую кветку пчолка 
ляціць, а на старую і чорт не глядзіць; Жыць за старым – 
быць у павазе, а за маладым – у знявазе і інш. 

Некаторыя ўстойлівыя адзінкі прымыкаюць да фразеа-
се мантычнага поля «маральна-этычнае або разумовае вы-
ха ванне», якое з’яўляецца адной з асноўных задач у мала-
досці: Замаладу прыўчаць трэба; Дрэва гнецца пакуль мала-
дое, старое не сагнеш, а толькі зломіш; У маладосці не жа-
лей сына косці, пад старасць бацьку падзякуе; Што вывучыў 
у маладосці, таго не забудзеш у старасці; Маладому наў-
чыц ца, старому не забыцца і інш. 

Такім чынам, прааналізаваныя намі фразеалагічныя 
адзінкі семантычнага поля «маладосць, старасць», з аднаго 
боку, прэзентуюць рэзкае супрацьпастаўленне дадзеных 
эта паў жыцця (перадусім на фізічным узроўні), з іншага 
боку, – перадаюць цесную ўзаемасувязь і ўзаема абу моў-
ленасць паміж імі. Шчыльная знітаванасць маладосці і ста-
расці праяўлена як на ўзроўні сацыяльных адносінаў (пера-
емнасць паміж пакаленнямі), так і ў натуральным развіцці 
кожнай індывідуальнай асобы – маладосць забяспечвае 
і прадвызначае старасць. 
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МАСТАЦКІЯ ФУНКЦЫІ СЛОЎ З СУФІКСАМІ СУБ’ЕКТЫЎНАЙ АЦЭНКІ 
Ў БЕЛАРУСКІХ НАРОДНЫХ КАЛЫХАНКАХ

Жанна Сіплівеня (Гродна, Беларусь)

Сярод іншых фальклорных твораў калыханка – гэта 
той песенны жанр, які зачароўвае слухача асаблівай паэ-
тычнасцю і незвычайным хараством. З вуснаў маці яшчэ 
ў ма ленстве калыханка ўваходзіць у наша жыццё. У ёй вы-

раз на выяўляецца матчына любоў, жаданне жанчыны супа-
коіць, суцешыць сваё дзіця, засцерагчы яго ад варожых сі-
лаў, забяспечыць немаўляці лепшую долю. Простая, на пеў-
ная, здаецца, крыху манатонная мелодыя калыханкі ідзе 
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з глыбіні сэрца маці, якая песціць дзіця, перадае яму ласку 
і пяшчоту з дапамогай гукаў, слоў, вядомых толькі ёй адной 
[1, с. 9–10]. 

Дзейсным сродкам эмацыянальнага ўздзеяння на па-
чуцці дзіцяці, яго душэўны стан у беларускіх калыханках 
выступае шматлікая ў колькасных адносінах катэгорыя 
слоў з суфіксамі суб’ектыўнай ацэнкі ў структуры. Падоб-
ныя найменні – важны кампанент калыханкі. Яны ад люс т-
роўваюць глыбіню выражэння эмоцый, пачуццяў, разнас-
тайнасць іх праяўлення, робяць мову калыханкі не толькі 
каларытнай, але і выразнай. Кожнае такое слова нясе важ-
ную сэнсавую нагрузку і дапамагае стварыць ёмісты мас-
тацкі вобраз. 

Назіранні сведчаць, што асабліва шырока ў калыханках 
выкарыстоўваюцца назоўнікі з эмацыянальна-ацэначнымі 
суфіксамі. Як падкрэслівае П. М. Чайкун, «пры слова вы-
твор часці экспрэсіўных дэсубстантываў няма змен у іх ас-
ноў ных значэннях, а толькі адбываецца мадыфікацыя 
семантыкі матывавальнага слова-назоўніка, таму дэрываты 
набываюць толькі дадатковыя меліяратыўныя ці пея ра тыў-
ныя канататыўныя аласемы» [2, с. 112]. Такія словы валода-
юць вялікай сілай эмацыянальнага ўздзеяння на слухача. 
Большасць падобных назоўнікаў выражае семантыка-сты-
ліс тычныя канатацыі меліяратыўнага характару – ласкаль-
насць, памяншальнасць, пяшчотнасць, павелічальнасць 
і г. д. Спынімся на характарыстыцы назоўнікаў, якім улас ці-
вы аласемы меліяратыўнай (станоўчай) ацэнкі. 

Асабліва шырока ў калыханках выкарыстоўваюцца на-
зоў нікі з памяншальнымі, ласкальнымі і памяншальна-лас-
кальнымі суфіксамі ў структуры. Арсенал такіх суфіксаў 
на дзвычай багаты. Прадукцыйнасцю вызначаюцца назоў-
ні кі з фармантамі -ок/-ак, -очак-, -к-, -ушк-, -ік, -еньк-/-аньк-, 
-ачк-/-ечк-, -ейк-, -ятк- і інш. Асобныя з пералічаных су фік-
саў з’яўляюцца мнагазначнымі: яны могуць надаваць слову 
памяншальнае, ласкальнае або адначасова памяншальнае 
і ласкальнае значэнні. Так, напрыклад, для назоўнікаў 
з фар мантамі -ік/-ык, -ок/-ёк, -к у структуры характэрна па-
мяншальнае значэнне з экспрэсіяй ласкальнасці (конік, ко-
цік, краёк, дубок, галубок і г. д.), ласкальнае значэнне (кабыл-
ка, ночка, здароўечка і інш.) і памяншальна-ласкальнае зна-
чэн не (галоўка, ручка, лапка і пад.). А дэрываты, якія ўтва-
ры ліся ад назоўнікаў з суфіксамі -ак, -ік/-ык, -ок, -ул-(-я) 
з памяншальна-ласкальным значэннем, абазначаюць уз моц-
неную ступень ласкальнасці (дачушка, сыночак, матулень-
ка, татуленька, ночанька, ручанька, краёчак). 

Заўважана, што ні адзін жанр літаратуры не мае такога 
мноства формаў з памяншальна-ласкальнымі суфіксамі, як 
калыханкі. Ласка і пяшчота распаўсюджваюцца на ўсё, што 
акружае дзіця, з чым яно сутыкаецца ў жыцці:

Люлі-люлі люляшу,
Я дзіцятка калышу,
Нітачку звіваю,
Песеньку спяваю. 
Што выведу нітачку
Камарыку на світачку. 
Застануцца кончыкі
Камарыку на штончыкі. 

Відаць, гэтым можна патлумачыць і семантычную раз-
настайнасць тых утваральных асноў, да якіх далучаюцца 
памяншальна-ласкальныя суфіксы. Сярод назоўнікаў, што 
выступаюць базай для ўтварэння памяншальна-ласкальных 
формаў, найбольшыя групы складаюць назвы немаўлят, 
дзяцей (дзіцятка, дзіцятачка, дачушка, сыночак, немаў-
лят ка), найменні асобаў паводле сваяцтва (бабулька, мам-
ка, татка, татулька,), жывёлаў і птушак (ваўчок, каток, 
гусачка, курка, галубочак, зязюлечка, пташачкі), раслін (ва-
сі лёчак, кветачкі), частак цела (вачаняты, вочанькі, вуш ка, 
галоўка, ножачка, ручанькі), ежы і адзення (кашка, піражок, 
мядочак, кашулька, паясок, світачка, сарочачка), з’яў 
прыро ды (ветрык, ночка, зорачкі, сонейка) і г. д. Памян-
шаль на-ласкальныя суфіксы ў калыханках маюць не толькі 
апелятывы, але і ўласныя асабовыя імёны (Аўдотка, Вя-
рунька, Юрачка, Юрочак, Іванка, Іванечка, Ганначка, Гану-
лечка, Настулька, Ясенька). Як сродак экспрэсіі у калыхан-

ках выкарыстоўваюцца назоўнікі з памяншальна-ласкаль-
нымі суфіксамі нават у тых выпадках, калі рэальная памян-
шальнасць прадмета або ласкальныя адносіны да яго адсут-
ні чаюць. Інакш кажучы, памяншальна-ласкальную форму 
маюць часам назвы прадметаў, якія не могуць выклікаць 
у дзіцяці добрых і радасных эмоцый:

Баю, баінку, баю,
Не лажыся на краю. 
Не лажыся на краёк,
Прыйдзе шэранькі ваўчок. 
Прыйдзе шэранькі ваўчок,
Схопіць дзетку за бачок
І пацягне ў лясок,
Пад малінавы кусток. 

Асаблівую меладычнасць калыханкам надаюць і пры-
мет нікі, якія маюць у структуры суфіксы суб’ектыўнай 
ацэн кі. На думку Л. С. Панінай, такія словы з’яўляюцца 
эфек тыўным сродкам уздзеяння на асобу, на яе паводзіны 
і ўну траную духоўную дзейнасць [3, с. 56]. Выключнае зна-
чэн не падобнае ўздзеянне мае на дзяцей. Далучэнне дзіцяці 
да народнай культуры пачынаецца якраз у маленстве, мена-
віта ў той перыяд, калі закладваюцца асноўныя паняцці, 
прыклады паводзін, развіваецца пачуццё рытму і рыфмы, 
калі дзіця рыхтуецца для далейшага ўспрыняцця паэ тыч-
нага маўлення. Таму калыханкі для дзіцяці становяцца пер-
шымі ўзорамі мастацкага слова:

Спі, сыночак міленькі,
Галубочак шызанькі,
Мой сыночак будзе спаць,
А я буду калыхаць. 
Буду песеньку спяваць,
Дзетачку маленькую 
Буду я люляць. 

Як паказвае аналіз фактычнага матэрыялу, значная 
вобразна-выяўленчая нагрузка ў калыханках прыпадае на 
прыметнікі, што ўтварыліся пры дапамозе фарманта -еньк-/-
эньк-/-аньк-. Такія формы маюць значэнне ласкальнасці 
і ў большасці выпадкаў узнікаюць ад невытворных слоў 
(чыс ценькі, добранькі, шэранькі). Але суфікс -еньк- можа 
ўза ема дзейнічаць і з асновамі вытворных прыметнікаў (блі-
зенькі, высокенькі). Утваральнай базай для дэрыватаў з фар-
мантам -еньк- звычайна выступаюць асновы прыметнікаў 
разнастайнай семантыкі: назвы колераў і іх адценняў (бе-
ленькі, светленькі, шэранькі, зялёненькі), найменні ўну т ра-
ных і знешніх якасцей і прымет чалавека і іншых жывых 
іс тот (добранькі, любенькі, міленькі), уласцівасцей рэчаў, 
з’яў прыроды (ціхенькі, салодзенькі, крывенькі, роўненькі, 
маленькі, мякканькі) і г. д. 

Шматлікую ў колькасных адносінах групу слоў з суфік-
самі суб’ектыўнай ацэнкі ў калыханках складаюць таксама 
пры метнікі, утвораныя з дапамогай фарманта -утк- (-ютк-): 
драбнюткі, бялюткі, чарнюткі, галюткі, чысцюткі, та-
нюткі, раўнюткі, цалюткі і пад. Як і ў папярэдніх выпадках, 
ацэначныя значэнні гэтых прыметнікаў абумоўлены не на-
мі на цыйнымі ўласцівасцямі, а словаўтварэннем, бо эма-
цый ную афарбоўку ім надаюць афіксы. Дэрываты з суфік-
сам -утк- (-ютк-) утвараюцца ад невытворных і вытворных 
пры метнікаў, якія служаць для абазначэння знешніх і ўнут-
раных якасцей прадметаў адносна іх складу, формы, стану 
(на вюткі, раўнюткі, ціхуткі, чысцюткі), колераў і іх ад-
цен няў (бялюткі, яснюткі, чырванюткі), памераў рэчы 
(драб нюткі, паўнюткі, танюткі) і інш. 

Зафіксаваны ў калыханках і прыметнікі, якія маюць 
у структуры суфіксы -енечк-, -усеньк-/-юсеньк-. Праўда, 
у па раўнанні з тыпамі прыметнікаў, разгледжаных вышэй, 
формы з суфіксамі -енечк-, -усеньк-/-юсеньк- ужываюцца 
ў тэксце калыханкі значна радзей. Падобныя ўтварэнні 
абазначаюць высокую ступень якасці і звычайна выка рыс-
тоўваюцца пры звароце маці да свайго немаўляці (Спі, 
сынок малюсенькі; Спіць дзіця маленечка) або пры аб ма-
лёўцы вобраза дзіцяці (драбнюсенькі носік, бялюсенькі 
тварык). 
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У асобную мікрасістэму слоў у калыханках аб’яд ноў-
ваюцца і прыслоўі з суфіксамі суб’ектыўнай ацэнкі ў струк-
туры. Большасць падобных формаў мае экспрэсіўнае ад-
ценне ласкальнасці і ўтворана ад прыслоўяў з дапамогай 
ускладненых суфіксаў -енька/-анька, -енечка/-анечка, -утка/-
ютка (блізенька, раненька, ціхенечка, ранюсенька, ціхут-
ка). «Прыслоўі, – падкрэслівае І. Б. Голуб, – удзельнічаюць 
у прадметна-вобразнай канкрэтызацыі апісанняў у спалу-
чэн ні з іншымі часцінамі мовы і пры гэтым не з’яўляюцца 
галоўным сродкам выразнасці, а толькі дапаўняюць палітру 
моўных сродкаў». [4, с. 442] Аднак выкарыстанне прыслоўяў 
з суфіксамі суб’ектыўнай ацэнкі ў творах фальклору і мас-
тацкай літаратуры стылістычна матывавана. Такія пры-
слоўі, будучы важным элементам калыханкі, надаюць ёй 
асаб лівую экспрэсіўнасць і эмацыянальнасць. Сэнсавая струк-
тура прыслоўяў з суфіксамі суб’ектыўнай ацэнкі пашы ра-
ецца за кошт узмацнення акалічнаснай прыметы:

Палез каток на шасток
Ды адтуль зваліўся,
Крэпенька пабіўся

Насуперак словатворчым заканамернасцям беларус-
кай мовы ласкальную форму ў калыханках набываюць і не-
ка торыя дзеясловы (спацькі, спаценькі, карміценькі) Ужы-
ванне дзеяслоўных формаў такога тыпу ў калыханцы, як 
правіла, суправаджалася рытмічным пакалыхваннем жан-
чынай дзіця. Безумоўна, падобныя ўтварэнні ў тэксце ка-
лы ханкі выкарыстоўваюцца з пэўнымі мэтамі: з аднаго бо-
ку, іх ужыванне садзейнічае рытмічнай, паэтычнай і му зыч-

най пабудове калыханкі, а з другога – праз гэтыя па мян-
шаль ныя формы зноў жа падкрэсліваецца пяшчота, мат чы-
на любоў і замілаванне да дзіцяці:

Люлі-люлі-люленькі,
Люлі-люлі-спаценькі. 
Люлі-люлі-люленькі,
Прыляцелі гуленькі. 
Сталі яны гаварыценькі,
Чым малютачку карміценькі. 

Такім чынам, словы з суфіксамі суб’ектыўнай ацэнкі 
ў структуры арганічна ўваходзяць у арсенал стылістычных 
сродкаў, якія характэрны для беларускіх калыханак. Пры 
гэтым падобныя формы надаюць мове калыханак асаблівы 
каларыт і вобразнасць. 
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ДА ГІСТОРЫІ І ЭТЫМАЛОГІІ БЕЛ. ХОХЛІК «НЯЧЫСЦІК»

Аляксандр Ушакевіч (Мінск, Беларусь)

Вобраз хохліка ў адносінах да беларускай дэманалогіі 
па некалькіх прычынах можна назваць адметным. Па-пер-
шае, у адрозненне ад шэрагу іншых міфічных істот (такіх 
як, напр., дамавік, лесавік, вадзянік), хохліку ўласціва пэў-
ная ўніверсальнасць і абагуленасць, таму часам яго імя 
можа выступаць як сінонім да «нячысціка». Разам з тым 
хохлік не зусім абстрактны персанаж1 – народная фантазія 
тра ды цыйна прыпісвае яму шэраг уласцівасцяў: невялікі 
рост, гарэзлівы нораў і, што важна, адносная бяскрыўднасць 
у дачыненні да людзей, г. зн. яго свавольствы не нясуць не-
йкай істотнай небяспекі, а таму выклікаюць хутчэй паблаж-
лівую ўсмешку, чым страх і боязь. 

Абагулены характар гэтай дэманічнай істоты пакідае 
прастору для дэталізацыі і, так бы мовіць, «дамалёўвання» 
яго вобраза, чым, у прыватнасці, ахвотна карыстаюцца мас-
такі слова. Сяргей Кавалёў у п’есе-казцы «Хохлік» апісаў 
свайго загалоўнага персанажа як «маленькага барадатага 
дзядка ў стракатай апранасе», «сярдзітага з выгляду, але 
доб рага ў душы чалавечка з сямейства гномаў» [2, с. 125]. 
Ураджэнец Ашмяншчыны Антоні Эдвард Адынец у поль-
ска моўным вершы «Хохлік» (1829) (які, дарэчы, можна лі-
чыць першай пісьмовай згадкай гэтай міфічнай істоты) 
стварае такі вобраз нячысціка: «Хохлік я, жыву я між людзь-
мі заўсёды, / Іх дразню, ды толькі не раблю ім шкоды. / Па ду-
рэць люблю я, час на жарты трачу, / Хоць я невідомы, сам 
жа ўсё, ўсё бачу» (пераклад К. Цвіркі) [19, с. 353]. Як агуль-
нае імя для шэрагу дробных дэманаў, відаць, ужываў най-
менне «хохлік» і Ігнат Храпавіцкі ў сваім навукова-пу блі-
цыс тычным артыкуле «Погляд на паэзію беларускага люду» 
(«Русалкі ды хохлікі таксама бяруць свой пачатак у да хрыс-
ціянскую эпоху…» [20, с. 179]). 

Такая нейтральнасць хохліка абумоўліваецца перш за 
ўсё тым, што яго імя не «прывязвае» гэтага нячысціка да 
пэўнай мясцовасці ці функцыі (як у выпадку згаданых да-

1 Прынамсі, гэта вынікае з агульнага аб»ёму сведчанняў аб хохліку, з якімі мы 
мелі дачыненне, тым не менш часам яго вобраз ідэнтыфікуецца даволі цьмя-
на, параўн.: «У запісах яго [хохліка – А. У. ] выгляд неакрэслены – «можа які 
ці павук, ці што…» [4, с. 499]

мавіка, палевіка, лесавіка ці хапуна і да т. п.), іншымі слова-
мі, яго імя не мае выразнай матывацыі па месцы знахо-
джання ці роду заняткаў. Таму і змяшчае яго народная фан-
тазія то ў лесе (як у прыведзеных прыкладах ці таксама 
ў аднайменным вершы Янкі Купалы: «Як зайграе ў лесе хох-
лік…» («Хохлік», 1911), то, наадвот, у людскім жытле 
(«хохликъ же – какой-то игривый чертенок, имеющий своё 
место пребывания за печкой, откуда он и пугает людей…» 
[22, с. 13]) альбо ў хлеве («Хохлік, чорт, адна з адменаў 
хлеўніка. У Смаргонскім раёне хохліку прыпісваюцца ня-
добра зычлівыя ўздзеянні на каня, на якім ён уночы катаец-
ца і даводзіць яго да знямогі» [4, с. 499]). Кампрамісным ра-
шэн нем можна назваць «легенду» хохліка, створаную 
Юлью шам Славацкім у трагедыі «Ballandyna» (1834): у поль-
скага аўтара хохлік – гэта «фантастычная асоба», служка 
німфы Гапляны, летам ён жыве у лесе, выконваючы (хоць 
і неахвотна, з прычыны сваёй леннасці) загады азёрнай гас-
падыні (дапамае лясным кузуркам, вызваляе з пастак пту-
шак), а зімой спіць «u chіopa za brudnym przypieckiem, / 
Między garnkami, babą szczerbatą i dzieckiem» [27, c. 346]. 

Зазначым, што прыклады з польскамоўных і польскіх 
аўтараў мы прыводзім нароўні з беларускімі сведчаннямі, 
паколькі беларускае паходжанне польскага chochlik пры зна-
валася як польскімі энцыклапедыстамі ХІХ-га ст., так і паз-
нейшымі даследчыкамі (гл., напр., [25, с. 374], [29, с. 733]). 
Беларускае паходжанне chochlika пацвярджаюць таксама 
аўтары этымалагічных слоўнікаў польскай мовы [24, c. 63; 
26, c. 72]. 

Беларускае слова ў польскай мове прынялося і актыўна 
ўжываецца да сённяшняга дня, у тым ліку і ў складзе ўстой-
лівага спалучэння chochlik drukarski «абдрукоўка». І ў гэтым 
нам зноў жа бачыцца адметнасць хохліка (яго вобраза і наз-
вы) сярод іншых міфічных істот беларускага пантэона – 
акрамя таго, што гэта ўласна беларускі персанаж, так бы 
мо віць, арыгінальны прадукт фантазіі тутэйшага насельні-
цтва, ён быў яшчэ і запазычаны народам суседнім, 
узбагаціўшы яго мову і культуру (апрача літаратуры, во-
браз хохліка знайшоў адлюстраванне і ў польскай музычнай 
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традыцыі – маецца на ўвазе аднайменны твор нашага зем-
ляка Станіслава Манюшкі). Рускай мове сёння вядомы во-
браз хохліка, але для яе, як здаецца, ён «не родны». Само 
слова ў значэнні «нячысцік» фіксуецца ў слоўніку Ул. Даля 
з паметай «заходняе» [6, с. 1228], а значыць можа быць ад-
несена да беларускага моўнага арэалу. І. Тургенеў пераклаў 
на рускую мову назву казкі Шарля П’еро «Riquet а la houppe» 
як «Хохлик», але да беларускага нячысціка гэта назва не мае 
непасрэднага дачынення, паколькі ў казцы апавядаецца не 
пра міфічную істоту, а пра дзіця, якое «родилось с неболь-
шим пучком волос на голове, отчего его и назвали Хохли-
ком», г. зн. выкарыстанае Тургеневым слова – уласна рускае 
ўтварэнне (ад рус. хохол «чуб»). Якое ж паходжанне мае на-
зва беларускага нячысціка? 

На першы погляд, этымалогія бел. хохлік празрыстая: 
таксама, як і імя персанажа з казкі П’еро ў яе рускім 
варыянце, назва беларускай міфічнай істоты, хутчэй за ўсё, 
матывавана назоўнікам хахол «чуб». На гэтым сыходзяцца 
аўтары як згаданых польскамоўных лексікаграфічных і эн-
цы клапедычных крыніц, так і аўтары сучасных даведнікаў 
па рускай міфалогіі і дэманалогіі (гл. адпаведныя артыкулы 
ў працах М. Власавай, К. Каралёва [5, с. 286; 9, с. 216]), пры 
гэтым М. Власава дадае, што такая матывацыя для назвы 
«хохлік» была ўласціва, «прынамсі, моўнай свядомасці ХІХ–
ХХ стст. «. На нашу думку, гэта надзвычай трапная і істот-
ная заўвага. 

Тое, што бел. хохлік «нячысцік», зафіксаванае І. Насові-
чам, звязвалася са словам хахол «чуб», практычна не вы клі-
кае сумненняў і ўскосна пацвярджаецца наяўнасцю ў той 
жа крыніцы субстантываванага прыметніка хохлбтый 
у зна чэнні «чорт, д’ябал». Хоць называнне міфічнай істоты 
па яе знешніх прыкметах і не вельмі распаўсюджана ў ана-
мас тыконе беларускай дэманалогіі, але ўсё ж сустракаецца, 
параўн.: «при крупной необходимости чертыхнуть, взамен 
подлинных бесовских имен, употребляли иносказания: ён, 
той-самый, йтый-што, погбник, проклятик, рогатик, кра-
савец хвостатый и проч. « [12, с. 8]. І ў плане словаўтварэння 
развіццё хахол «чуб» → хохлік «нячысцік (чубаты)» не су-
стракае вялікіх супярэчнасцяў, паколькі такая форма 
ўяўляе рэгулярны дэмінутыў да ўсх.-слав. хохол «чуб» (што 
з аг.-слав. *chocholъ:*chochъlъ [21, с. 353]); ва ўсходне сла вян-
скіх мовах ён функцыянуе паралельна з формай *хохолокъ:

*хохолокъ (стар. -рус. хохолокъ «?» (1551 г.) [18, с. 1393], 
рус. хохолукъ 1) памянш. да хохулъ «асаблівы пук з валасоў 
ці пер’я на галаве»; 2) мн. л. «вельмі дробная рыба, якая 
прадавалася не на вагу, але мерай, як зерне» [16, с. 410], бел. 
(брасл.) хахалук «чубок» [17, с. 292]);

*хохъликъ (рус. хухлик памянш. да хохулъ [16, с. 410], 
бел. хухлік «тс» [11, с. 683], укр. дыял. хнхлик «закручаны 
пі рог без начынкі» [1, с. 228]). 

Тым не менш, пытанне заключаецца ў тым, ці суадносі-
лася назва хохліка з назвай чуба ад самага пачатку альбо 
гэтая сувязь узнікла ў выніку рээтымалагізацыі (пера асэн-
са вання яго этымалогіі). 

Падобнае пераасэнсаванне этымалагічных сувязяў, 
звя занае з узаемадзеяннем аманімічных каранёў, з’ява ў раз-
віцці слоў нярэдкая. Часам яна можа суправаджацца фар-
маль ным прыпадабненнем каранёў, як гэта, дарэчы, ад бы-
лося і ў выпадку назвы хохліка. Так, у этнаграфічных 
і фальк лорных працах Ч. Пяткевіча фіксуецца форма хоп-
лік, паўстанне якой бясспрэчна звязана з уплывам дзеясло-
ва хапаць і адпаведнам пераасэнсаваннем функцый хохлі-
ка: «Часта наракаюць на Дамавіка, што ён выхоплівае з-пад 
рук розныя прадметы і на хвіліну хавае іх ці пераносіць 
у ін шыя месцы…. «А дзе ж мая падплётка? Паглянь, аж дзе 
ляжыць; бач, куды запраторыў Хоплік (Дамавік) пракляты» 
(Пяткевіч Ч., Pietkiewicz, Cz. BÓstwa rolnicze w wierzeniach 
BiałorusinÓw // Wiadomości ludoznawcze. 1933. Z. 1–2. S. 202–
204) [цыт па 3, c. 26], Хоплік (Хохлік) – сярод назваў Чорта 
(Pietkiewicz, Cz. Kultura duchowa Polesia Rzeczyckiego: 
Materiały etnograficzne. Warszawa, 1938. s. 187–188) [цыт па 
3, c. 121].

Магчыма, і дыял. кухлік «коклюш» уяўляе прыклад пе-
ра асэнсавання назвы хохліка пад уплывам гукаперайман-
ня, кшталту кох-кох. Такое меркаванне, аднак, будзе спра-
вяд лівым толькі, калі прыняць, што дыял. хухлік «коклюш» 

[Медведский, С. И. Белорусский словарь. Толочино, 1910 
(рукапіс); цыт. па 8] з’яўляецца вынікам семантычнага раз-
віцця «нячысцік» > «хвароба (коклюш)», а не самастойным 
утварэннем. 

Так ці інакш, пры існаванні «надзейнай» этымалогіі 
для беларускага слова хохлік «нячысцік» (ад хахол «чуб») 
шукаць іншае тлумачэнне яго паходжання нас прымусіла 
галоўным чынам тая акалічнасць, што назва хохліка не ад-
павядае найбольш пашыранай семантыка-дэрывацыйнай 
ма дэлі, паводле якой у беларускай мове ўтвараюцца най-
менні міфічных істот (духаў, дэманаў), то-бок {назоўнік са 
значэннем месца} → {адпаведны прыметнік} → {назва адпа-
веднай істоты} (напр., лесавік, палявік, дамавік, хатнік, 
хлеўнік, лазнік, ёўнік, багнік і да т. п.). Падкрэслім, што га-
ворка вядзецца менавіта пра беларускую мову – назвы іс-
тот, накшталт русалка, баба-яга, кікімара, мара, больш ста-
ра жытныя і адносяцца, прынамсі, да агульна ўсход не сла-
вян скай спадчыны. 

У такіх абставінах на ролю найбольш верагоднай базы 
для ўтварэння назвы хохліка (па фармальных і семантычных 
крытэрыях), на нашу думку, «падыходзіць» ст.-бел. *холхло 
«балаціна, балоцістая нізіна». Само слова ў якасці імя 
агульнага не зафіксавана ні ў помніках старабеларускай мо-
вы, ні ў сучаснай мове, але яго сляды захоўваюць, прынамсі, 
чатыры беларускія тапонімы: в. Хоўхлава (гістарычная 
фор ма Холхло) (Маладз. р-н), в. Хоўхла (Буда-Кашал. р-н), 
в. Хаўхоліца (гіст. Хаўхолец, Хальхольцы Вялікія) (Барыс. 
р-н), в. Хохлава (Навагр. р-н); і мікратапонім: Хаўхулец 
м. «сенажаць, акружаная вадой (інфарм.)» (Якшыцы, Бярэз. 
р-н) [10, с. 244]

Гіпатэтычны старабеларускі апелятыў *холхло мае 
польскі адпаведнік – chechło, пра які аўтары «Слоўніка геа-
графічнага» распавядаюць наступнае: «Сhechłо – у старой 
мове значыла тое ж, што і нізкая, мокрая мясцовасць. Таму 
мокрыя лугі часам называлі Chechły. Яшчэ да сённяшняга 
дня ў народнай мове «chechłać» значыць «замочваць, праць 
бялізну»» [28, c. 550]. Ад пол. chechło, як і ад ст.-бел. *холхла, 
паходзіць шэраг мясцовых назваў: некалькі вёсак з назвай 
Chechło, аднайменны ручай, вёска ChechłÓwka, Chełchy – на-
зва 9-ці вёсак у Макоўскім павеце. 

Да падобных польскіх і беларускіх айконімаў, відаць, 
прымыкаюць і рус. (назва паселішча) Холохолна (1356 г.), 
(гідронім басейна Акі) Холохольня, Холохолка, Холохолен-
ка), серб.-харв. стар. (назва сяла) (мн.) Hlaholi. Апошнія 
назвы аўтары «Этымалагічнага слоўніка славянскіх моў» 
узводзяць да прасл. *xolxoliti – «вытворнага ад першаснага 
імя *xolxolъ, што з’яўляецца рэдуплікацыяй тыпу *kolkolъ ад 
кораня *xoliti [«чысціць; песціць» – У. А. ]» [23, с. 60–61]. 

Як і ў выпадку аг.-слав. *хoхolъ:*хoхъlъ, для прасл. 
*xolxoliti, верагодна, існаваў дублет *xolxъliti ці нават – з ува-
гі на пол. chechіo – *xъlxъliti, ад якога ўрэшце і ўтварылася 
ст.-бел. *холхло (*xolxъliti/*xъlxъliti → *холхло). У працэсе 
развіцця некаторыя вытворныя гэтага словаўтваральнага 
гнязда страчвалі -l- у першай частцы кораня (*xъlxъliti > 
*xъxъliti) – у выніку ў мове працягвалі існаваць варыянтныя 
формы (з -l- і без яго), альбо заставалася толькі адна з іх. 
Першы сцэнарый прадстаўлены ў беларускай мове, дзе по-
бач з маладз. і буд.-каш. *Холхла існуе навагр. Хохлава, 
а таксама у (стара-)рускай, у якой, акрамя прыведзеных 
айконімаў (Холохольня, Холохолка, Холохоленка), быў так-
сама засведчаны дзеяслоў хохловати, хохлую «кіпець»: Яко 
р›ка огньна пр›дъ нимъ течеть, хохлоующи и попал ющи 
(XV ст.) [18, с. 1393]. Другі сцэнарый (з захаваннем адной 
формы) дэманструе польская мова, дзе толькі chechło, 
chechłać (назва тыпу Chełchy хутчэй з’яўляецца вынікам ме-
та тэзы). 

Такім чынам, бел. хохлік мог першапачаткова мець 
форму *холхлік/хоўхлік (хоць і не абавязкова) і абазначаць 
тое ж, што і багнік, г. зн. «балотны нячысцік». У гэтым 
выпадку яго назва адпавядала б прадуктыўнай для беларус-
кай мовы мадэлі ўтварэння імён нячысцікаў. 

Яшчэ адной падставай для пошуку «іншай» этымалогіі 
беларускага хохлік для нас паслужыла «незвычайнае» зна-
чэнне, зафіксаванае для аналагічнага слова ў слоўніку Даля: 
хо�хлики справлять «ладзіць хаўтуры» [6, с. 1228]. Гэты 
прыклад паходзіць са Смаленшчыны, а значыць можа і па-
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вінен быць разгледжаны ў адносінах да беларускага моўнага 
арэалу і да бел. хохлік «нячысцік». Паміж паняццямі «ня-
чыс цік» (як прадстаўнік «таго» свету) і «памінкі», як спра-
вядліва зазначае М. Власава [5, с. 286], сапраўды існуе пэў-
ная сувязь, але яна, як здаецца, хутчэй інтуітыўная, і на са-
мой справе не зусім відавочная. Вывядзенне імя нячысціка 
ад старажытнай назвы нізкай, мокрай мясціны, балаціны 
ў пэўнай ступені дазваляе патлумачыць гэту сувязь. 

Рэч у тым, што яшчэ ў язычніцкую пару падобныя бяз-
люд ныя, аддаленыя ад паселішчаў мясціны (таксама як і ўз-
выш шы ці астравы) нярэдка станавіліся месцамі язычніцкіх 
свяцілішчаў (капішчаў) [7, с. 560]. Адно з такіх, у пры ват-
насці, існавала непадалёк ад маладзечанскага Хоўхлава («Лет 
400 тому назад, в 1/4 версты от с. Холхло, на воз вы шен ной 
горе существовал языческий жертвенник» [з кнігі: Покров-
ский, Ф. В. Археологическая карта Виленской губернии. 
Виль на, 1893; цыт. па 15, с. 38]), каля буда-кашалёўскай вёскі 
Хоў хла, паводле дадзеных 1910 г., існавалі курганы [13, с. 43]. 
Магчыма, смаленскі выраз хо�хлики справлять нясе памяць 
аб старажытным звычаі ладзіць рытуальныя дзеянні на 
*холхле, г. зн. балаціне, толькі яго семантыка звузілася з языч-
ніцкага абраду ўвогуле да канкрэтнага абраду хаўтураў.

Як бачна, больш пільная ўвага да паходжання назвы 
хохліка дазваляе раскрыць новыя грані яго вобраза і прапа-
нуе новы погляд на месца гэтай дэманічнай істоты ў сістэме 
каардынат народнай культуры. 
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СТЫЛІСТЫЧНЫЯ АДМЕТНАСЦІ ЗАГАДАК СА СТРУКТУРАЙ НЯПОЎНЫХ І ЭЛІПТЫЧНЫХ СКАЗАЎ

Кацярына Хазанава (Гомель, Беларусь)

Беларускія загадкі ўяўляюць сабой невычэрпнае багац-
це. Вялікую цікавасць маюць беларускія загадкі для лінг ві-
стычнага даследавання. Зварот да даследавання сінтаксіч-
най структуры адзінак гэтага жанру вуснай народнай твор-
часці беларусаў паказвае, што сярод беларускіх загадак 
можна знайсці прыклад сінтаксічнай канструкцыі любога 
тыпу.

У беларускім загадкавым багацці ёсць сказы, у якіх ад-
сутны член не ўзнаўляецца з кантэксту (або з адгадкі) і не 
пад казваецца сітуацыяй. У мовазнаўстве сказы такога тыпу 
атрымалі назву эліптычных [1, с. 248]. Такі тып сказаў з’яў-
ля ецца пераходным ад няпоўных двухсастаўных да поўных. 
Адсутны выказнік у гэтым сказе не з’яўляецца неабходным 
для перадачы паведамлення: Пад адным брыльком семсот 
казакоў (мак) [2, с. 313]. 

Ад намінатыўных сказаў эліптычныя адрозніваюцца 
наяўнасцю даданых членаў – падпарадкавальных слова-
фор маў, якія ўказваюць на залежнасць іх ад адсутнага дзея-
сло ва-выказніка. 

На думку даследчыкаў, эліптычныя сказы – «не столькі 
вынік эканоміі моўных сродкаў, колькі вынік расшырэння 
камунікатыўных магчымасцей мовы» [1, с. 248]. Асабліва 
гэта слушна ў адносінах да загадак: Чатыры дзяды назад ба-
родамі (капыты) [2, с. 316]; Ва ўсіх дзетак адзенне з манетак 
(рыба) [2, с. 316]. 

У граматыка-сінтаксічным плане эліптычныя загадкі 
зай маюць прамежкавае становішча паміж няпоўнымі і на-
мі на тыўнымі сказамі. Даданыя члены сказа яшчэ захоў-

ваюць залежнасць ад дзеяслова, якая відавочна ўсве да мля-
ецца толькі гістарычна. Разам з тым, у эліптычных сказах 
субстантыўны ўплыў даволі моцны і часам выцясняе дзея-
слоўны, што можа наблізіць эліптычныя сказы да намі на-
тыўных з недапасаваным азначэннем: З-за куста цыпуля, за 
нагу шчыпуля (змяя) [3, с. 175]; У адной яме сем ям з ямай; 
На адной яме сто ям (напарстак) [3, с. 226]. 

Загадкі, што маюць сінтаксічную будову эліптычных 
сказаў, складаюцца з дзейніка, які можа мець дапасаваныя 
або недапасаваныя азначэнні, і даданага члена – акалічнас-
ці месца, здольнай спалучацца з дзеясловамі быцця, наяў-
насці, руху, дзеяння: Сярод хаты вярбовы корчык (калыска) 
[3, с. 281]; З акна ў акно – залатое верацяно (прамень сонца) 
[заг, с. 26]; У адной дзежцы два хлебцы; У адной лыжцы двай-
ное цеста; У беленькай бочцы два розныя півы (яйцо) [3, 
с. 150]; У маёй свінкі тры спінкі (грэчка) [3, с. 87]. 

Як відаць з прыкладаў, даданая акалічнасць у эліп тыч-
ных загадках часткова выконвае функцыю выказніка, бо 
мае ўказанне на факт дзеяння, але захоўвае і акалічнаснае 
значэнне. У структуры загадак-эліптычных сказаў выразна 
праяўляецца двухчленнасць, паколькі яны маюць пахо-
джанне з двухсастаўных сказаў. На такую этымалогію ўказ-
ва юць розныя па структуры варыянты загадак. Многія 
эліп тычныя загадкі маюць варыянтамі двухсастаўныя 
канст рукцыі: Цераз мора каціны хвост плыве – Праз мора 
кашачы хвост (почапка) [3, с. 291]; За цёмным лесам а белы 
бярэзнічак – Пад нізенькім небам белы бярэзнічак расце 
(зубы ў роце) [3, с. 121]; У маленькім гаршчэчку кашыца 



199

смачная – У маленькім гаршчочку каша смашненькая на 
сонцы варылася (арэх) [3, с. 69]. 

Канструкцыя эліптычных сказаў даволі часта сустра-
каецца ў загадках. Цікава адзначыць, што ў некаторых бела-
руска-рускіх загадкавых паралелях менавіта беларуская за-
гадка мае будову эліптычнага сказа, а рускі варыянт з’яў ля-
ецца двухсастаўным сказам: Каля ямы ўсе з кіямі (людзі 
з лыжкай каля міскі) [3, с. 245] – Над ямой, ямой сидят деды 
с киями [4, с. 171]; Каля луначкі ўсё вутачкі (міска з лыж-
камі) [3, с. 246] – Около прорубки сидят сизые голубки [4, 
с. 171]. Дарэчы, двухсастаўныя варыянты апошняй загадкі 
маюцца і ў беларускім фальклоры: Каля ямы стаяць людзі 
з кіямі [3, с. 246]. Можна знайсці нават няпоўны дзеяслоўны 
сказ: Над галавамі сядзяць з булавамі [4, с. 247]. Аднак боль-
шасць варыянтаў эліптычныя сказы: Каля адной ямы ўсе 
з кіямі; Над адной ямай усе з кіямі; Каля ямы з булавамі; Кру-
гом ямы дзеці з каламі; Кругамі старцы з кіямі; Кругом ямы 
з качаргамі; Сярод мора – калодзеж [3, с. 246]. 

Значная пашыранасць канструкцый эліптычных сказаў 
сярод беларускіх загадак абумоўлена іх стылістычнай пера-
вагай перад дзеяслоўнымі. Эліптычныя сказы аддаляюцца 
ад канкрэтных дзеясловаў, але захоўваюць сувязь з імі, чым 
перадаецца і канцэнтруецца семантыка дзеясловаў у эліп-
тыч нымі сказе. Структура эліптычнага сказа сумяшчае 
ў са бе агульнае ўказанне на рух, знаходжанне, існаванне, 
на яў насць з дакладным вызначэннем месца, напрамку, 
аб’екта. Гэта спалучанасць стварае экспрэсіўнасць і вобраз-
насць такіх загадкавых структур, што неабходна гэтаму 
фальклорнаму жанру. Дзеяслоў у эліптычным сказе не на-
зы ваецца, але яго семантыка вызначаецца з усяго сказа, 
чым нараджаецца лаканізм і схаваная энергія эліпсіву, які, 
у сваю чаргу, спрыяе дынамічнасці і экспрэсіі аповеду: На 
хляве два дубкі (рогі ў жывёлы) [3, с. 132]; Каля печы дзве 
бухавечы (пячуркі) [3, с. 257]; У добрага мужа сярод хаты 
лужа (чарпак); Сярод хаты кусок мяты (венік) [3, с. 294]; 
У майго браціка на сем сажон кішка (бацвінне, цяўнік) [3, 
с. 101]; У чэрапе смерць (стрэльба) [3, с. 214]; У нашай мало-
дачкі чатыры калодачкі (стол) [3, с. 275]. 

Надзвычай пашыранымі сярод загадак са структурай 
простага сказа з’яўляюцца няпоўныя сказы. Няпоўнымі на-
зываюцца сказы «з незамешчанымі пазіцыямі членаў сказа, 
неабходнасць якіх абумоўлена інфарматыўнай семантыкай 
і сувяззю з тымі членамі сказа, якія ў ім ёсць» [1, с. 242]. 
Большасць загадак – няпоўных сказаў – гэта сказы, дзе ад-
сутнічае дзейнік. Незамешчанасць дзейніка актуалізуе вы-
казнік і ўзмацняе яго інфарматыўную значнасць: Па полі 
і лузе ходзіць у кажусе (авечка) [2, с. 316]; Без рук, без ног 
вышэй дзерава ідзе (пыл) [3, с. 31]; Без кораня, а расце; У полі 
без кораня расце (камень) [3, с. 31]; Без ног бяжыць; Бяжыць 
без пугі, без повада (вада) [3, с. 32]. 

Няпоўныя сказы, у адрозненне ад аднасастаўных 
сказаў, у адрыве ад кантэксту аказваюцца незразумелымі. 
У звычайным маўленні для паўнаты славеснага выражэння 
патрабуецца дзейнік або, прынамсі, указанне на выка наль-
ніка дзеяння ў папярэднім кантэксце. У мове загадак скала-
лася іншая сітуацыя. Асаблівасць кантэксту загадак у тым, 
што адсутны дзейнік няпоўнага сказа-загадкі – гэта і ёсць 
адгадка. 

Незакончанасць думкі няпоўных сказаў-загадак з’яў-
ля ецца іх асаблівасцю. Камунікатыўна неабходным закон-
чыць думку, зразумець сітуацыю – гэта і абазначае адгадаць 
загадку. 

Загадкі-няпоўныя сказы можны лічыць кан тэкс-
туальнымі, бо адсутныя члены сказа ўзнаўляюцца кан-
тэкстам, семантычныя недастатковасць такіх загадак лікві-
дуецца адгадкай: Ляціць без крыл (вецер) [3, с. 40]; Без рук, 
без ног дзверы адчыняе (вецер) [3, с. 40]; Без сякеры, без кліна 
на рацэ мост зрабіў (мароз, лёд) [3, с. 47]; Без рук, без ноч, 
а цвяты рысуе (мароз) [3, с. 47]. 

Для загадак указанай сінтаксічнай разнавіднасці ха-
рак тэрнымі з’яўляюцца аднародныя выказнікі. Некалькі 
ад народных членаў закліканы больш дэталёва апісаць сі-
туа цыю і дапамагчы адгадаць загадку: Усю зямлю прайшоў, 
чорну шапку знайшоў (грыб) [2, с. 313]; Не брэша, не кусае, 
а ў хату не пускае (замок) [2, с. 315]; Свеціць і грэе, весяліць 
і ззяе, усю зямлю ажыўляе (сонца) [3, с. 24]; Сядзіць, сядзіць 
на небе – і знікае (месяц) [3, с. 27]; Без кораня расце, белым 
цветам цвіце (снег) [3, с. 51]. 

Асаблівы каларыт загадкавай паэзіі надаюць няпоўныя 
сказы з адмоўем, якое будуецца на «выключэнні» прадметаў, 
падобных вонкавым абліччам, уласцівасцямі, функцыямі 
да таго, што трэба адгадаць: На вадзе ляжыць, да не тоне, па 
агню бяжыць, ды не гарыць (цень) [2, с. 316]; Ехаў не дарогай, 
сцёгаў не пугай, шыбаў не палку, ўлавіў не галку, шчыпаў не 
пер’я, ез не мяса (рыба) [бф, с. 316]. Дарэчы, у апошняй за-
гадцы, у адрозненне ад папярэдняй, адгадаць патрабуецца 
не выканальніка дзеяння, а аб’ект, на які гэта дзеянне накі-
равана. Але адгадаць гэты «аб’ект» магчыма толькі праз ад-
гад ванне суб’екта дзеяння. Таму можна казаць аб кан тэкс-
туальнай наяўнасці дзейніка і ў гэтай загадцы. 

Пашыраны ў сінтаксічна няпоўных загадках прыём 
падкрэслівання адных уласцівасцей прадмета праз ад маў-
ленне іншых: Ні стучыць, ні гручыць – у ваконца глядзіць 
(сонца) [3, с. 21]; Па саломе ходзіць, да не шастае; Па саломе 
ходзіць, а не шалясціць (сонца) [3, с. 24]; Без агню гарыць, без 
ног ідзе. А без крылаў ляціць (сонца, дождж, туча) [3, с. 25]; 
Па саломе ўночы ходзіць, без вачэй глядзіць (вада) [3, с. 32]; 
Без крыл лятае, без ног бяжыць (вецер) [3, с. 40]; Без ног 
бяжыць, без рук грукоча (вецер) [3, с. 41]. 

Адсутнасць дзейніка ў загадках – няпоўных сказах не 
перашкаджае разуменню думкі. Агульны кантэкст і вопыт 
слухачоў і чытачоў загадкі дапаўняюць выказванне і натх-
няюць на правільную «падстаноўку» дзейніка. Выка рыс-
танне ў загадках такой сінтаксічнай будовы надае паэ тыцы 
гэтага фальклорнага жанру лаканічнасць, жывасць, ды на-
міку і вобразнасць: З неба ўпаў, усю зямлю, як абрусам, за-
слаў; Сее, вее, рассявае, зімой сляды замятае; Зімой грэе, вяс-
ной тлее, улетку памірае, увосень аджывае (снег) [3, с. 51]; 
Кругом носа ўецца, а ў рукі не даецца (дух, пах) [3, с. 53]; Не 
стук не, не бразне, пад вакно падойдзе (дзень) [3, с. 59]; Не 
стучыць, не гручыць, па вакно падбяжыць (ноч і дзень) [3, с. 63].

Прааналізаваныя беларускія загадкі сведчаць аб аса-
блівасцях стылістычнай арганізацыі загадак са са структу-
рай няпоўных і эліптычных сказаў і адметнасці іх ад іншых 
адзінак гэтага фальклорнага жанру. Загадкі са структурай 
няпоўных і эліптычных сказаў больш дынамічныя. Яны ва-
лодаюць значнай недасказанасцю, якая выклікае большую 
цікавасць і ўзбуджае павышаную ўвагу і надзвычайнае жа-
данне як мага хутчэй адгадаць загадку. Акрамя таго, ука-
заныя структуры садзейнічаюць экспрэсіі твора і яго леп-
шай запамінальнасці. Загадкі такой сінтаксічнай будовы 
часта маюць адпаведнікамі звычайныя двухсастаўныя ска-
зы. Параўнанне загадак з аднолькавым сэнсам і рознай сін-
таксічнай канструкцыяй пацвярджае ўзмоцненае ўздзеянне 
і экспрэсіўнасць загадак са са структурай няпоўных і эліп-
тычных сказаў. 
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ЛЕКСІЧНЫЯ І ГУКАВЫЯ ПАЎТОРЫ Ў ПРЫКАЗКАХ

Марыя Якалцэвіч (Гродна, Беларусь)

Выразнасць, ці, інакш кажучы, экспрэсіўнасць, надаец-
ца прыказкам за кошт самых разнастайных вобразных 
срод каў. І адным з такіх сродкаў стварэння паэтычнага сін-
таксісу з’яўляецца таўталогія. Аднак нельга лічыць, што таў-
та логія ў прыказках – з’ява адмоўная, якая паказвае на іх 
не да статковую апрацаванасць. Гэта «своеасаблівы сты ліс-
тыч ны прыём, які склаўся гістарычна і замацаваўся ў маў-
лен ні» [1, с. 145]. Лексічныя паўторы і выкарыстанне адна-
ка ра нёвых слоў у прыказках заўсёды апраўданы і не з’яў ля-
юцца моўнай памылкай. Яны ўжываюцца для ўзмацнення 
сэнсу таго ці іншага слова, выдзялення ў прыказцы найбольш 
важнага паняцця, служаць сродкам лексічнай выраз насці, 
а таксама спрыяюць інтанацыйна-рытмічнаму афармлен-
ню прыказкі. 

Вылучаецца некалькі разнавіднасцей гэтага працэсу. 
Часцей за ўсё паўтараецца адно і тое ж слова: Век жыві, век 
вучыся; Госць у дом, бог у дом; Гутар, гутар, а валы ў жыта; 
Дружба, дружба – цяжкая твая служба; Ніхто не бача, як 
сірата плача, а ўсякі бача, як сірата скача; Плакаў, пла-
каў – усё бог аднакаў, пачаў пяяць – стаў бог даваць. Такі від 
паўтору называецца эпізеўксісам. 

Анафарычныя паўторы можна назіраць ў двухчленных 
прыказках: Многа снегу – многа хлеба; Гора плача, гора ска-
ча, гора песенькі пяе; Голы збірайся, голы гатоў; Дасць бог 
дзень, дасць і полудзень; Бог даў, бог і ўзяў. У некаторых вы-
пад ках паўтарэннем аднолькавых слоў у пачатку частак 
абу моўлена стварэнне сінтаксічнага паралелізму: Жыве кот 
і жыве сабака; Палавіна свету скача, а другая палавіна све-
ту плача; Чужы дурань – смех, свой дурань – сорам; Добра 
таго біць, каму баліць, добра таго лаіць, хто сорам маіць. 

У тых жа двух- ці мнагачленных прыказках словы, што 
паўтараюцца, могуць размяшчацца на стыку частак (апана-
строфа): Адзін за ўсіх, усе за аднаго; Б’юцца за мяшок, а мя-
шок парожні; Не месца красіць чалавека, а чалавек месца. 

Пры цыклічных, ці кальцавых паўторах адно слова 
стаіць ў пачатку прыказкі, а другое – у канцы: Было што 
піць і есці, але прынукі не было; Сцеражонага бог сцеражэ; 
Маем тое, што маем. Адразу дзве разнавіднасці паўтораў 
зафіксаваны ў прыказках: Іван ківае на Пятра, а Пётр на 
Івана; Матка парве пазуху, хаваўшы для дзяцей, а дзеці пар-
вуць пазуху, хаваўшы ад маткі. 

Класіфікаваць паўторы можна і ў залежнасці ад таго, 
які мі граматычнымі формамі яны выражаюцца. У пры каз-
ках сустракаюцца таўталагічныя спалучэнні некалькіх ты-
паў. Часцей за ўсё паўтараюцца назоўнікі ў розных скло-
навых формах: Ад дабра дабра не шукаюць; Бяда па бядзе як 
па нітачцы ідзе; Жабрак жабраку відзён па кійку; Рыбак 
рыбака бачыць здаляка; Маладзец супраць авец, а супраць 
малайца – сам аўца. Ёсць спалучэнні назоўнікаў назоўнага 
склону з таўталагічнымі назоўнікамі творнага склону: Агонь 
агнём не тушаць; Клін клінам выбіваюць; Факт застаецца 
фактам. Разам з тым у розных формах могуць ужывацца 
і іншыя часціны мовы: З добрага цеста, добрая паляніца, 
а з добрай дзеўкі добрая маладзіца; Не будзь горкім і не 
будзь салодкім, – горкае праплююць, а салодкае праглынуць; 
Новы поп, дык і новае маленне; Бег сабака за калёсамі, му-
сіць бегчы і за санямі; Даўся запрэгчы, дасіся і паганяць; 
Любіш катацца, любі і саначкі вазіць; Прапала кароўка, 
прападай і вяроўка; Адзін з’еш хоць вала, <дык> адна хвала 
<а пакрысе, ды ўсе>. Прыём паўтарэння аднаго і таго ж сло-
ва ў розных формах носіць назву паліптатону або паліптоту.

Сустракаюцца таксама спалучэнні аднакаранёвых 
назоўнікаў (Дзела дзельніка баіцца; На бязрыб’і і рак ры-
ба), дзеясловаў (Бі сароку, бі варону, даб’ешся да белага ле-
бедзя; Любіў добрае, палюбі ж і злое; Насіў воўк, панеслі 
і ваўка; Не баішся ківа, пабаішся кія), назоўніка і дзеяслова 
(Любоў зла – палюбіш і казла), назоўніка з таўталагічным 
эпітэтам (Сабаку сабачая смерць). Супрацьпастаўленне 
роз ных форм паўторанага слова назіраем і ў прыказцы 
Каму вайна, а каму – военка. Менавіта на гэтыя словы 
прыпадае ўся сэнсавая нагрузка, а памяншальна-ласкальны 

суфікс у словаформе воінка надае ўсёй прыказцы своеасаб-
лівую эмацыянальную афарбоўку. 

У некаторых прыказках паўтараюцца і адно і тое ж сло-
ва, і аднакаранёвыя кампаненты: Дасць бог дзень, дасць 
і полудзень; Да дваццаці пяці хлопец сам жэніцца, з двацці 
пяці да трыццаці – людзі, а пасля сам чорт не ажэніць. 

Прывядзём яшчэ некалькі прыказак, у якіх вылучаюцца 
два рады паўтораных ці аднакаранёвых слоў: Абед на абед 
не тое, што кій на кій; Дружба дружбай, а служба служ-
бай; Новая мятла па-новаму мяце; Нага нагу падпірае, рука 
руку абмывае; Шукай цар царыцу, а пастух пастушку.

Ва ўсіх выпадках словы-паўторы засяроджваюць на 
сябе ўвагу, прымушаюць нас задумацца аб пэўным паняцці 
і разам з тым актыўна працуюць на вобразную думку, за-
ключаную ў прыказцы. 

Даволі часта таўталогію «ствараюць» аднакаранёвыя 
антонімы: Дай душы (сэрцу) волю – завядзе ў няволю; Не 
было б шчасця, ды няшчасце памагло. 

У асобную групу можна вылучыць прыказкі, у якіх пры 
другім паўтораным кампаненце стаіць адмоўе не са зна-
чэннем няпэўнасці, няпоўнага адмаўлення, непаўнаты дзе-
яння ці стану: Адна бяда – не бяда; Блін не блін, пуза не рас-
коле; Бяла не бяла, а ваду відала; Воўна не воўна, абы кішка 
поўна; Забілі зайца не забілі, а гуку многа нарабілі. Значэнне 
поўнага адмаўлення надае часціца не слову, да якога яна ад-
носіцца, у наступных прыказках: Не радзіся красны, а радзі-
ся шчасны; Не май сто рублёў, а май сто сяброў; Не бойся 
таго сабакі, што брэша, а бойся таго, што лашчыцца; Не 
шукай багацця, а шукай розум. Параўн. яшчэ: Дай божа, каб 
усё было гожа, а што нягожа – не дай божа; Не мясціна 
ўхарошае людзіну, а людзіна ўхарошае мясціну. 

Аасаблівую сэнсавую функцыю таўталогія заключае 
ў сабе тады, калі адзін кампанент паўтараецца больш чым 
два разы: Адзін сын – не сын, два сыны – палова сына 
(паўсына), тры сыны – сын; Адно дзіця – няма дзяцей, двое 
дзяцей – што адно, а трое – сям’я. 

Таўталагічныя спалучэнні ці паўторы заўсёды вылу-
чаюцца на фоне астатніх слоў, і гэта дае магчымасць звяр-
нуць асаблівую ўвагу на семантычна ёмістыя паняцці. 
Інакш кажучы, таўталогія дазваляе асобныя кампаненты 
прыказкі зрабіць ідэйна важкімі, змястоўнымі. 

Каламбурнае сутыкненне аднакаранёвых слоў дазва-
ляе выкарыстоўваць таўталогію як адзін са сродкаў ства-
рэн ня камізму: Каму па куму, а каму два камы; Сядзі ў будзе, 
ды чакай, што будзе; Які музыка, такая і музыка. У гэтых 
вы падках абыгрываюцца розныя па значэнні словы (ама-
фор мы і амографы). Сустракаюцца таксама каламбурныя 
прыказкі з абыгрываннем розных значэнняў мнагазначнага 
слова. Напрыклад, у прыказцы Млын меле – мука будзе, 
язык меле – бяда будзе «балбатлівасць, пляткарства пры-
водзяць да непрыемнасці, бяды» кампанент меле напачатку 
ўжываецца са значэннем «раздрабняць зерне, ператвараючы 
ў муку, парашок; размолваць» а затым рэалізуе пераноснае 
значэнне – «балабоніць, балбатаць, гаварыць абы-што». 
Яшчэ прыклады выкарыстання рознай семантыкі мна га-
значных слоў: Маладзец супраць авец, а супраць малайца – 
сам аўца; На гэта лета добра і гэта; Насіў воўк, панеслі 
і воўка; Не той дужы, хто коней стрымлівае, а той, хто 
сябе стрымлівае; Рукі забрудзіш – вадою адмыеш, душу за-
брудзіш – і мыла не паможа; Усё добра, што добра канчаецца.

Паколькі некаторыя прыказкі вылучаюцца мілагучнас-
цю, то паўтарацца ў іх могуць не толькі асобныя кам па-
ненты, але і гукі. Так, алітэрацыйную згушчанасць гукаў 
назіраем у прыказцы Сабаку сабачая смерць, кожны кампа-
нент якой пачынаецца адным і тым жа гукам. Параўн. так-
сама: Беражонага і Бог беражэ; Воран ворану вока не выклюе; 
Міласці прашу к нашаму шалашу. Алітэрацыі «асабліва 
выпукляюцца ў тых прыказках, дзе няма рыфмы ў цесным 
сэнсе слова, у іншых выпадках яны робяць сугучнасць 
больш поўнай і сакавітай: Валачыў воўк авец, павалаклі 
і воўка. У гэтым прыкладзе асабліва дарэчы паўтор гука «в» 
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і «ў», бо гэта стварае падабенства воўчага выцця» [2, с. 79]. 
У сувязі з гэтым прывядзём яшчэ адно выказванне: «Паўтор 
гука «р» у прыказках Паранены звер страшны і Трапіў 
у вараны, крычы як яны выклікае неаднолькавыя слыхавыя 
вобразы: у першай нагадвае пра раз’ятранае, дзікае ры кан-
не, у другой – пра карканне варон» [1, с. 144]. Даволі частая 
з’ява ў прыказках – асананс: З напасці не прапасці; Збродлі-
вай кошцы хвост уцінаюць; Гасцям гадзі, але і сябе не гала-
дзі; Сіраце прыкіпіць у жываце. 

Такім чынам, гукавыя паўторы таксама адыгрываюць 
вялікую ролю ў стварэнні прыказкавага вобраза і з’яў ля-
юцца адным са сродкаў выразнасці ў ёй. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПЕРЕВОДА ФОЛЬКЛОРА И ТЕОРИЯ РЕЛЕВАНТНОСТИ

Ян Нань (Харбин, Китай)

По мере развития общества контакты между людьми 
разных стран стали более тесными, при этом перевод в та-
ких контактах играет важную роль. Однако в переводе с од-
ного языка на другой иногда нельзя найти эквивалентное 
слово и выражение, особенно в переводе фольклорных яв-
лений. Проблема заключается в том, что разные нации име-
ют разные, присущие только им, культурные традиции. 
Возможность перевода фольклорных явлений на другой 
язык без потери экспрессивной информации исходного 
текста является одной из важных задач. 

1. Фольклор и культура 
В 1846-м году известный английский археолог W. J. Tho-

mas первым обозначил слово «фольклор»(folklore) [1, с. 57]. 
В узком смысле фольклор — это народное творчество (пре-
дания, сказки, эпос, частушки, песни, заклинание и т. д.), а в 
широком он изучает все сферы жизни питание, одежду, 
жилище, моральные законы, обычаи и нравы, искусство, 
развлечения и т. д.. В Китае благодаря Движению 4 мая из-
учение фольклора начали с 1919-го года. На начальном эта-
пе в Китае народные частушки стали главной темой в изу-
чении фольклора, потом область его изучения постепенно 
расширялась, люди начали уделять должное внимание всем 
видам деятельности, касающимся фольклора. Хотя изуче-
ние фольклора в Китае началось относительно поздно, од-
нако это явленипе оказывает влияние на китайскую куль-
туру еще с древности. Фольклор является неотъемлемым 
элементом культуры, он выражает массовую культуру.

2. Предел переводимости фольклора 
С теоретической точки зрения, у читателя выходного 

языка существует возможность понять всю информацию 
оригинала, так как все люди живут в одном мире, это являет-
ся основой переводческой деятельности. Но иногда факты 
говорит о том, что корректность в переводе относительна.

3. Теория релевантности 
В 1986-м году D Sperber и D Wilson выпустили кни-

гу «Relevance Communication and Cognition», в которй была 
выдвинута теория релевантности, которая оказывает боль-
шое влияние на развитие языкознания. Они считают, что 
человек понимает речь на основе экспликатуры и имплика-
туры [2, с. 51]. Экспликатура – это информационное наме-
рение, из которого можно найти когнитивную гипотезу. 
Импликатура – это небуквальные аспекты значения и смыс-
ла, т. е. намёк. 

4. Перевод фольклора на основе теория 
релевантности
На основе этой теории перевод – это процесс умоза-

ключения, эффект перевода зависит от понимания пере-
водчиком экспликатуры и импликатуры исходного текста, 
выражения переводчиком экспликатуры и импликатуры 
в выходном тексте и умозаключения читателя выходного 
текста импликатуры переводчика. Исходя из данной тео-
рии, E Guit в свой книге «Translation and relevance» выдви-
нул идею, что выходной текст должен дать читателю доста-
точное понимание контекста и позволить читателю легко 
понимать выходной текст, для этого надо создать опти-

мальную релевантность, служащую принципом перевода 
[3, с. 30]. Перевод – это деятельность, связанная с говоря-
щим, переводчиком и слушающим. Часто появляется неиз-
бежная разница между исходным и выходным текстами. 
В теории релевантности цель перевода состоит в том, что-
бы при передаче смысла исходного текста сделать выход-
ной текст верным оригиналу. Эффект коммуникации зави-
сит от оптимальной релевантности между речью и контек-
стом, переводчик должен создать сходный для читателя 
контекст выходного текста. Таким образом, при переводе 
фольклорных явлений переводчику нужно правильно по-
нять импликатуру о культуре и намерение автора, и путём 
экспликатуры стремиться к воспроизведению намерения 
автора для читателя выходного языка. Это во-первых. Во-
вторых, переводчик должен предположить когнитивный 
контекст читателя выходного текста, чтобы создать подхо-
дящий культурный контекст в выходном тексте. 

В переводе фольклорных явлений перед переводчиком 
стоят две сложные проблемы: во-первых, в выходном языке 
могут отсутствовать слова, обозначающее одно и то же по-
нятие слова исходного. 

Ципао –  (китайское платье, современная форма 
которого создана в 20-х годах модельерами Шанхая) 
гжель –  Хохлома-

Во-вторых, некоторые слова исходного языка могут 
иметь значение, которое может быть непонятным выход-
ном языке. 

Белая ворона – . В Китае в переносном 
значении ворона – приносящий несчастье человек. 

В случае, если таких реалий или понятий в другой 
стране нет, транскрипция и комментарий являются непло-
хим приемом перевода. 

Народные легенды и крылатые слова – это мудрость 
одной нации. Их смысл порой трудно адекватно перевести 
на другой язык. 

 ” / Я был тогда ещё ребен-
ком. В лавке, где продавали доуфу, целыми днями сидела Ян 
Эр-сао. Её звали творожная красавица» [4, с. 317]. 

« »-Доуфу-Си Ши. Доуфу, это продукт, кото-
рый продает Ян Эр-сао, а Си Ши – известная древняя кра-
савица, имя которой стало знаком красивой женщины. До-
уфу из сои, а не молока, но такого пищевого продукта нет 
у русских. Автор считает, что переводчик сохранил намере-
ние коммуникации писателя и избежал пробела в культуре 
русского языка. 

« » / – Ай-ай-ай! 
Да ведь ты поставлен начальником округа, а говоришь, что 
не разбогател.» [5, с. 317]. 

 – Чин династии Цин, в оригинале этот чин только 
причина, по которой говорящий взял у слушающего богат-
ство. Автор считает, что не надо тратить усилия на объяс-
нение статуса такого чиновника. 

Иногда в китайском языке одинаковые словосочета-
ния в выходном тексте обозначает разные понятия, их зна-
чение зависит от контекста. Например: 

“ » Обрадо-
вался Сюань-цзян – Отлично! Куда же они скрылись? [6, 
с. 1215].
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« » – Я думаю, 
что ваш сын – прекрасный человек, разве мог у достопоч-
тенных родителей вырасти непутевый и непокорный сын 
[7, с. 1262]. 

 – буддийский язык, это выражение часто обозна-
чает неконкретное значение. 

Во многих случаях в переводе фольклорных явлений 
китайского языка на другой язык трудно найти приём, что-
бы кратно и ясно передать и намерение, и всю культурную 
информацию оригинала. 

Заключение 
Фольклор отражает не только содержание текста, но 

и культурную информацию нации. По теории релевантно-
сти переводчик должен найти оптимальную релевантность. 

Если иногда нельзя точно перевести всю культурную ин-
формацию оригинала, надо прежде всего выразить комму-
никативное намерение оригинала в выходном тексте.
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ПАДСЕКЦЫЯ ІІ

РОЛЯ СТЫЛІЗАВАНЫХ ФАЛЬКЛОРНЫХ КУЛЬТУРНА-АДПАЧЫНКАВЫХ ПРАГРАМ 
У ЗАСВАЕННІ ДУХОЎНЫХ КАШТОЎНАСЦЕЙ МОЛАДДЗЮ

Тамара Бірукова (Мінск, Беларусь)

Народная творчасць, фальклорна-эпічныя, лірычныя, 
драматычныя, музычныя i харэаграфiчныя творы, наро-
джаныя калектыўным мастацкiм генieм самога народа, – 
важная i неад’емная частка яго духоўнай культуры. У ёй 
адлюстраваны мары людзей працы, гiсторыя народа, яго 
быт, гаспадарчы вопыт, грамадска-палітычныя і эстэ тыч-
ныя ідэалы. 

Каб правiльна ацанiць значэнне фальклору для нашага 
часу i зразумець яго значнасць, неабходна звярнуць увагу 
на асноўную рысу фальклорнай эстэтыкi, на тое, што гэта – 
«эстэтыка жыцця».

Узоры фальклору фармiравалiся ў ходзе шматвекавой 
практыкі народных мас, якія выхоўвалi ў чалавека эстэ-
тычныя iдэалы, маральнае пачуццё, наогул тыя якасцi, якiя 
робяць чалавека прыгодным для грамадскага жыцця. На-
родная творчасць i сёння з’яуляецца жывой крынiцай, вя-
лiкай каштоўнасцю духоўнай культуры нашага народа i мае 
мастацка-эстэтычнае i выхаваўчае значэнне. 

Хоць народная творчасць у сваіх спрадвечных масавых 
формах не памiрае, свядомая арыентацыя на яе выка рыс-
танне ў культурна-адпачынкавай дзейнасцi ўсё яшчэ недас-
татковая. Людзi часта праходзяць мiмa таго, што яна наза-
пасiла, слаба выкарыстоўваюць яе ў адпачынкавых формах, 
недастаткова развiваюць мясцовыя выканальнiцкiя тра-
дыцыi. Гэта адлюстроўевацца ў тым, што маладзежная 
аўды торыя не ведае, а часта і не хоча ведаць тое, што наро-
джана ix продкамi, тое, што можа ix звязваць з роднай зям-
лёй, яе традыцыямi, звычаямi, мастацкiм вопытам многix 
пакаленняў. 

Спецыяліст СКД, якi працуе ў культурна-адпачынкавай 
сферы, не можа паспяхова выконваць свае педагагiчныя 
функцыi без таго, каб не звярнуцца да народнай педагогiкi, 
без вывучэння традыцый, абрадаў, рытуалаў, фальклору, 
без усяго таго, што раскрывае духоўны патэнцыял беларус-
кага народа. 

Стылізаваныя сцэнарыi фальклорных культурна-адпа-
чын кавых праграм, якія адаптуюцца да сучасных умоў, рас-
пра цоўваюцца на рэальна-бытавой, сацыяльнай, гiста-
рычнай, святочна-абрадавай аснове. Імкненнe да яркага 
мастацкага афармлення рэальных падзей жыцця і працы 
ча лавека, якое падкрэслiвае ix сэнс i значэнне, вы ка рыс тоў-
ваючы традыцыйныя элементы, усе вiды i жанры фалькло-
ра – усё гэта ўлiчваецца ў рабоце над сцэнарыем фальк лор-
ных праграм. 

Неабходна ўдакладнiць, што сцэнарый культурна-ад-
па чынкавых праграм – гэта асобым чынам зманцiраваны 
разнародны мастацкi матэрыял, рэальныя падзеi жыцця 

канк рэтных людзей, стварэнне культурна-творчага асярод-
дзя, далучэнне прысутных да актыўнай творчай дзейнасцi 
з раней разлічаным вынікам. 

Задача педагога – стварыць адпаведныя ўмовы засва-
ення традыцыйнай культуры ў рамках прадмета «Асновы 
сцэнарнага майстэрства», што прадстаўляе безумоўную 
скла данасць, але без ведаў гэтага матэрыяла немагчыма 
стварэнне добрага сцэнарыя. 

Але як кажуць у народзе, «Да чаго не дойдзеш, тое 
ў кнiж цы знойдзеш», і мы звярнулiся да спецыяльнай лiта-
ратуры, энцыклапедый, да вопыту вядучых фалькларыстаў 
Беларусi (Аляхновiч А. М., Барташэвiч Г. А., Грымаць А. А., 
Кабашнiкаў К. П., Лозка А. i iнш.) [1]. 

Фальклорны матэрыял, прадстаўляючы спецыфічную 
галіну народнай творчасцi, складае цэлую сістэму вусна-
паэтычнага, музыкальна-песеннага, танцавальнага i iншых 
жанраў, дазваляе стварыць і раскрыць любы сюжэт, ства-
рыць мастацкi вобраз праграмы, прыдумаць выразныя 
сцэнарныя хады (гэта і «Ярмарка» i «Рог багацця», «Бабулiн 
куфар», «Беларускi пясняр» і інш.). 

Напрыклад, у сцэнарыі «У гасцях у цёткi Лявонiхi» сцэ-
нарным ходам было наведванне гасцямi хат, дзе гаспадынь 
клiчуць Лявонiхамi; адна вельмі добрая гаспадыня, другая 
працавітая, трэцяя весялуха, чацвёртая адрознiваецца гу-
марам, гасціннасцю, а ўсе разам складаюць цэльны вобраз 
беларускай жанчыны. 

Работа студэнтаў над сцэнарыямі фальклорных пра-
грам ідзе ў розных напрамках:

– мастацка-відовішчныя праграмы з мінімальнай ак-
ты вiзацыяй аудыторыi, таксама, як у «Зямлi пад белымi 
кры ламi» па аднаiменнай кнiзе Ул. Караткевiча, рэстаўрацыя 
народнага абраду «Жанiцьба Kомiнa» i iнш.; 

– сюжэтна-гульнёвыя праграмы з выкарыстаннем на-
роднай гульні, фальклора i мастацкім вобразам «У гасцях 
у Несцеркi» i «Як Сымон-музыка грае» i iнш, 

– конкурсна-забаўляльныя праграмы «Вясельны кара-
год», «У гасцях у цёткi Лявонiхi» i iнш.; 

– комплексныя культурна-адпачынкавыя праграмы-
па сядзелкі, вячоркi, на якiх я затрымаюся больш падрабяз-
на, таму што яны складаюць большую частку распрацаваных 
сцэнарыяў і іх практычнае ажыццяўленне адбываецца на 
старэйшых курсах у рамках прадметаў «Гульнёвая-дзей-
насць», «Культурна-рэкрэацыйная дзейнасць», «Мастацтва 
слова» i iнш. 

Сацыяльна-педагагiчная каштоўнасць традыцыйных 
форм правядзення вольнага часу на сяле – вячорак i пася-
дзелак – заключаецца ў тым, што яны былi не толькi раз-
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навiднасцю зносiн, але вельмi добрай школай такix зносiн. 
Насычаныя цудоўнай сiмволiкай, яны выхоўвалi нябачна, 
тонка, паволi. Паэтычна i музычна аформленыя, яны прад-
стаўлялi сабой гульневы, лiрадраматычны, харэа гра фiчны 
i музычны пласт народнай культуры [2]. 

На пасядзелках вырабатывалiся працоўныя навыкі, 
ува саблялiся эстэтычныя ідэалы, прынятыя ў той цi iншай 
мясцовасцi, змест ix быў маляўнiчым, яркiм. 

Пасядзелкамi да апошняга часу нixто сур’езна не зай-
маўся, няма амаль што агульнапрынятага азначэння пася-
дзелак i вячорак. У. І. Даль у адзiны рад з паняццем «пася-
дзелкi» ставiць паняццi «вячоркi», «вечарнiцы», «бяседкi», 
«засiдкi», «досвiдкi», «дазоркi». Але ў народзе вельмi добра 
адрознівалі паняццi «пасядзелкi» i «вячоркi». Пасядзелкi – 
увесяленнi, звязаныя з карыснай працай, а вячоркi – фор-
ма, створаная выключна для адпачынку і баўлення часу. 

Сучасныя пасядзелкі з’яўляюцца формай актыўнага 
ад пачынку і адпачынкавых зносiн. У ix ёсць таксама арга нi-
зацыйна-метадычная годнасць, аснову якой складае сукуп-
насць дзеянняў, кожны з прысутных крочыць гатовай 
лiнiяй паводзiн, iмправiзуе па меры cвaix магчымасцяў. 

У цяперашнi час адпачынкавыя пасядзелкі атрымалі 
самыя розныя кірункi, хоць усе яны маюць у сваей аснове 
фальк лорны матэрыял, народныя традыцыi i звычаi. Жыц-
це ўносiць у ix новыя моманты. Нашы даследаваннi па-
казалi, што пасядзелкi як форма адпачынкавых зносiн па-
дзяляюцца на: 

– пасядзелкi, якiя ўключаюць элементы беларускiх 
звы чаяў: «Вяселле», «Заручыны», «Дзявочая субота» i г. д., 
каб сучаснае пакаленне ведала i выкарыстоўвала некаторыя 
рытуальныя дзеяннi, песнi, танцы, гульнi ў сучасных ся-
мейна-бытавых звычаях; 

– пасядзелкі, якія выкарыстоўваюць відовішчна-гуль-
невыя дзеянні каляндарна-абрадавых святаў: «Каляды», 
«Гу канне вясны», «Купалле» i інш.;

– пасядзелкі, якія прапагандуюць народнае мастацтва: 
«Заспяваю прыпеўку звонкую», «То не rapмонік, душа пяе», 
«Вянок беларускiх танцаў», «Матчыны ручнiкi» i г. д.; 

– сямейныя пасядзелкi, дзе прысутнічае сацыяльна-
бы тавая аснова, якая раскрывае вопыт пакаленняў у ся мей-
ным жыццi, сямейным выхаваннi i прывiвае любоў да род-
най зямлi, роднага дома, напрыклад: «Цяпло роднага ача-
га», «Шчасцем падзялiся з iншым», «Хлеб на стале – радасць 
у хаце», «Мастацтва забаўляць гасцей» і iнш. 

Магчымасць станаўлення i развiцця дадзенай формы 
адпачынкавых зносін вызначаецца тым, наколькi caмi ра-
ботнiкi культурна-адпачынкавай сферы ведаюць і любяць 
народнае мастацтва, прыўносяць яго ў адпачынкавую 
прак тыку. 

У апошнiя гады мы асаблiва шмат гаворым i пішам пра 
пераемнасць лепшых узораў народнай культуры, якiя 
прайшлi доўгi гiстарычны шлях, і таму могуць быць паяпя-
хова выкарыстаны нават у тэрапеўтычных мэтах [3]. Лiчу, 
што правiльна сказана: хто датыкаецца да звычаяў народа, 
у чые жыцце яны ўваходзяць як святынi, той звязаны са 
сваей зямлей моцнымi вузамi, якiя не дазваляюць згаснуць 
памяцi народнай. 

У прапагандзе і творчым засваенні духоўнага багацця 
бе ларускага народа, ix актыўным уключэннi ў сучасную ду-
хоўную культуру, не апошняя роля належыць студэнтам 
i спецыялiстам кафедры педагогiкi сацыяльна-культурнай 
дзейнасцi. 
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ЭЛЕКТРОННЫЯ ТЭКСТЫ БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ І ФАЛЬКЛОРУ 
ЯК СРОДАК ЗАХАВАННЯ І ЎШАНАВАННЯ КУЛЬТУРНАЙ СПАДЧЫНЫ БЕЛАРУСАЎ

Алена Брыш (Мінск, Беларусь)

Адной з важнейшых задач для сучаснага інфар ма цый-
нага грамадства з’яўляеццца захаванне помнікаў літаратуры 
і фальклору. Яшчэ ў 2003 г. была прынята «Хартыя аб заха-
ванні лічбавай спадчыны», якая паставіла пытанне аб ства-
рэнні электронных бібліятэк у выглядзе калекцый элек-
тронных тэкстаў. Алічбоўка твораў беларускіх класікаў і ку-
муляцыя нематэрыяльных фальклорных крыніц сталі на-
прамкамі дзейнасці шматлікіх устаноў культуры і адукацыі 
ў кантэксце рэалізацыі праграмы ААН «Інфармацыя для 
ўсіх», а ў межах праграмы ААН «Памяць свету» актуаліза-
вана праблема інфармацыйнай палітыкі і захавання даку-
мента ваных ведаў з мэтай забяспечэння захаванасці і ўсе-
агульнага доступу да сусветнай дакументальнай спадчыны. 

Трэба адзначыць, што дэфініцыя «электронны тэкст» 
у сучаснай культуралогіі з’яўляецца пакуль яшчэ невы зна-
чанай катэгорыяй. Сумежныя паняцці «электронны даку-
мент» і «электроннае выданне» у навуковай літаратуры 
выкарыстоўваюцца часцей за ўсё як умоўныя сінонімы, але 
тэрмін «электронны тэкст» мае асобыя якасныя рысы як 
культурны феномен. У межах вызначанай тэмы пад элек-
троннымі тэкстамі мы будзем разумець «электронныя копіі 
тэкстаў крыніц». Адначасова і адзначаем, што тэма элек-
трон ных тэкстаў для сучаснай культуры з’яўляецца важным 
пытаннем і патрабуе зацікаўленасці сучасных даследчыкаў 
у гэтай галіне. 

У 2010 г. супрацоўнікамі Беларускага дзяржаўнага ўні-
вер сітэта культуры і мастацтваў быў створаны ўнікальны 
муль тымедыйны рэсурс — атлас нематэрыяльных куль-
турных каштоўнасцей беларусаў «Геаграфія традыцыйна-
га абрадавага фальклору беларусаў» [1]. Дадзенае выданне 
здзейснена пры падтрымцы Праграмы ўраду Злучаных 
Шта таў Амерыкі «Пасольскі фонд ЗША па захаванні куль-

тур най спадчыны». Ва ўмовах палявых фальклорных экспе-
дыцый былі сабраны творы розных фальклорных жанраў 
у іх аўтэнтычным выкананні, артэфакты матэрыяльнай 
куль туры, абрадавыя дзеі, танцы, ключавыя абрадавыя 
атры буты. На чатырох дысках змясціліся звесткі па карта-
графаванню рэгіёнаў бытавання традыцыйных абрадаў; 
наступ ныя фальклорныя відэафільмы: «Вялікдзень: дзі ця-
чыя гульні і святочныя стравы»; «Жаніцьба Цярэшкі»; «Ка-
ляд ныя карагоды (Брэсцкая вобласць.)»; «Вялікдзень у Крыш-
тафова»; «Варвараўская свечка»; «Калядныя карагоды (Ма-
гі лёўская вобласць)» і інш. інфармацыя [1]. Практыка збору 
фактаграфічнай інфармацыі па фальклору і яе прад стаў-
ленне у выглядзе электроннага рэсурсу з мультымедыйнымі 
магчымасцямі — гэта якасны спосаб захавання каштоўных 
звестак традыцыйнай народнай культуры ў кантэксце су-
часных тэхналагічных магчымасцей. 

Практыка прадстаўлення беларусазнаўчай інфармацыі 
у выглядзе электронных тэкстаў зараз з’яўляецца тэн дэн-
цыяй пры стварэнні электронных рэсурсаў адукацыйнымі 
ўстановамі. Так, у электронным дадатку да зборніка да след-
чых работ вучняў Вілейскай гімназіі № 2 «Сабе і людзям» 
[6] прадстаўлены вынікі лінгвістычных даследаванняў та-
панімікі ў беларускай мове і літаратуры, а таксама матэ рыя-
лы краязнаўчых даследаванняў Вілейкі, электронныя копіі 
плана горада, пералік назваў вуліц Вілейкі да 1991 года, 
пры ведзены малавядомыя старонкі літаратурнага руху на 
Віленшчыне ў першай палове 19 ст. – у біяграфіях асоб, пе-
ракладах, партрэтах, аўтографах знакамітых землякоў, 
элек тронныя копіі лістоў і вершаў мясцовых паэтаў. Элек-
троннае выданне здзейснена пры падтрымцы Упраўлення 
аду кацыі Мінаблвыканкама, Дзяржаўнай ўстановы аду ка-
цыі «Мінскі абласны інстытут развіцця адукацыі у 2009 г.
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Асобна трэба адзначыць дзейнасць Нацыянальнай біб-
лія тэкі Беларусі (далей па тэксту – НББ) па алічбоўцы і вы-
данню электронных рэсурсаў, якія змяшчаюць электронныя 
тэксты мастацкіх твораў выдатных беларускіх паэтаў і пісь-
меннікаў з мэтай папулярызацыі нацыянальнай літаратур-
най спадчыны сярод карыстальнікаў. 

Так, у 2007 г. Нацыянальная бібліятэка Беларусі і На-
цыя нальная камісія Рэспублікі Беларусь па справах ЮНЕСКА 
ажыццявілі адукацыйны праект – «Электронная біблія тэ-
ка – школьнікам» [9]. Гэты электронны рэсурс змяшчае 
тэксты твораў школьнай праграмы па беларускай і рускай 
літаратуры для 9–11-га (12-га) класаў для абавязковага, да-
датковага і пазакласнага чытання. Электронная хрэ ста-
матыя мае магчымасці пошуку неабходнага твору як па 
прозвішчы пісьменніка ці паэта, так і па назве твора. Элек-
тронныя тэксты мастацкай літаратуры садзейнічаюць вы-
вучэнню літаратуры і ва ўмовах камп’ютарнай граматнасці 
робяць яе шэдэўры ўсеагульна даступнымі для чы тачоў.

У спісе памятных дат на 2008–2009 гг. XX–XIV сесіяй 
Генеральнай канферэнцыі ЮНЕСКА была зацверджана 
юбілейная дата 200-годдзя з дня нараджэння В. Дуніна-
Мар цінкевіча. У 2008 г. супрацоўнікамі Нацыянальнай біб-
лія тэкі Беларусі ў нагоду памятнай даты быў складзены 
муль тымедыйны інфармацыйны прадукт «Жыве паміж 
намі дудар наш» [3]. Дыск уключае біяграфічны нарыс 
пісь менніка, бібліяграфію твораў, электронныя копіі тэкс-
таў прыжыццёвых выданняў і двух найбольш поўных збо-
раў пісьменніка, выдадзеных у XX ст.; бібліяграфічны спіс 
публікацый пра жыццё і творчую дзейнасць пісьменніка; 
выяўленчы і фактаграфічны матэрыял, звязаны з імем сла-
вутага земляка. 

У 2009 г. Нацыянальная бібліятэка Беларусі да 170-год-
дзя з дня нараджэння Францішка Багушэвіча (1840–1900) 
стварае наступны электронны рэсурс «Не пакідайце ж мо-
вы нашай беларускай…» [4]. Электронныя тэксты раздзе-
лу «Творчая спадчына» прадстаўлены копіямі пры жыц-
цёвых выданняў паэта, а таксама выданнямі твораў Ф. Ба-
гу шэвіча на сямі заходнееўрапейскіх мовах. Асобую ін фар-
мацыйную каштоўнасць мае электронны тэкст першага 
вы дання зборніка вершаў «Dudka Biaіaruskaja» (1891) — 
(арыгінал дакумента захоўваецца ў аддзеле рэдкай кнігі 
Бібліятэкі Акадэміі навук Літвы) і электронны тэкст друго-
га выдання зборніка «Dudka Biaіaruskaja» — (арыгінал да-
кумента захоўваецца ў Дзяржаўным музеі-архіве літа ра-
туры і мастацтва ў Мінску). Гэты электронны рэсурс змяш-
чае звыш 100 электронных копій літаратурных тэкстаў, 
а так сама выяўленчага, музычнага і кінавідэаматэрыялу. 

Да юбілею класіка беларускай літаратуры Нацыя наль-
ная бібліятэка Беларусі запланавала выданне мульты ме-
дый нага праекта «Песняр чыстай красы»: да 120-годдзя 
з дня нараджэння Максіма Багдановіча (1891–1917) з бія-
гра фічнымі звесткамі , бібліяграфіяй твораў і публікацый 
пра жыццё і творчую дзейнасць пісьменніка; выяўленчым 
і фактаграфічным матэрыялам, фона- і фота- дакументамі. 
Плануецца, што на дыску будуць прадстаўлены элек т-
ронныя тэксты творчай спадчыны пісьменніка, якая ў поў-
най меры захоўваецца ў фондах НББ. 

Для беларускіх культуролагаў, філолагаў і гісторыкаў 
кні гі асаблівую каштоўнасць прадстаўляе прыжыццёвае вы-
данне М. Багдановіча – першая і адзіная кніга вершаў паэ та 
«Вянок», выдадзеная у 1913 г. ў Вільні ў друкарні Марціна 
Кухты (тыраж зборніка склаў 2000 экземпляраў). На сён-
няшні дзень невядома дакладная колькасць захаваных эк-
земп ляраў кнігі (было знойдзена толькі 24 адзінкі). Каш-
тоўнасць экземпляра, які знаходзіцца ў НББ у тым, што на 
дакуменце ёсць аўтограф паэта. Навуковую цікавасць для 
даследчыкаў прадстаўляюць таксама электронныя тэксты 
артыкулаў, выдадзеных асобнымі брашурамі ў Маскве ў кніж-
ным выдавецтве К. Ф. Някрасава – «Братья-чехи» і «Угор-
ская Русь» (1914) і «Белорусское возрождение» (1916). 

У плануемым электронным рэсурсе будуць змяшчацца 
электронныя тэксты першага акадэмічнага выдання твораў 
М. Багдановіча, падрыхтаванага Інбелкультам, якое вый-
шла ў свет у 1927–1928 гг.; кнігі акадэмічнага тыпу «Творы. 
Вершы і апавяданні. Нарысы» (1957, Мінск); акадэмічнага 
выдання твораў М. Багдановіча «Збор твораў» ў 2-х тамах. 

(1968, Мінск). Акрамя гэтага таксама будзе дыгіталізаваны 
поўны збор твораў М. Багдановіча ў 3-х тамах (ён пад рых-
таваны Інстытутам літаратуры імя Я. Купалы НАН Белару-
сі (1992–1995)). Каштоўнасць выдання заключаецца ў поў-
най колькасці на сённяшні дзень вершаў, апавяданняў, пе-
ракладаў, літаратурна-крытычных і публіцыстычных арты-
кулаў, чарнавых накідаў і лістоў М. Багдановіча. 

У параўнанні з папярэднім Зборам твораў 1968 г., да-
дзенае выданне дапоўнена выяўленымі ў архівах і ў перыя-
дычным друку 1910–1916 гг. творамі – апавяданнямі, на ры-
самі, публіцыстычнымі і крытычнымі нататкамі, якія знач-
на пашыраюць ранейшыя ўяўленні пра літаратурную спад-
чыну М. Багдановіча. 

Хочацца асобна адзначыць спецыфічны від элект-
роннага выдання — аўдыякніга на аптычным дыску. Так, 
у 2010 г. у Празе была выдадзена кніга ўспамінаў Васіля Бы-
кава «Доўгая дарога дадому» [2]. Гэта аўдыякніга мемуараў 
аўтара, яе запіс зроблены ў Празе ў чэрвені 2002 г; тэкст 
чытае сам аўтар. Праект арганізаваны пры падтрымцы «Біб-
ліятэкі Свабоды. XXI стагоддзе». 

Так, на асобных прыкладах электронных рэсурсаў, 
ство раных установамі рознага тыпу, мы прасачылі тэн дэн-
цыю цікаўнасці да фальклорнай і літаратурнай спадчыны 
беларусаў у сучасных умовах тэхналогій інфарматызацыі. 
Такім чынам, алічбоўка традыцыйных крыніц з мэтай ку-
му ляцыі калекцый электронных тэкстаў мастацкай літара-
турнай і этнаграфічнай спадчыны — гэта крок у захаванні 
і ўшанаванні пісьменных носьбітаў традыцыйнай беларус-
кай культуры і літаратуры для наступных пакаленняў, 
а стварэнне электронных бібліятэк як калекцый элект рон-
ных тэкстаў толькі пашырае магчымасці захавання даку-
мен тальнай спадчыны беларусаў. 
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сты твораў школьнай праграмы па беларускай і рускай літаратуры 
для 9–11-х класаў (11-гадовай і 12-гадовай форм навучання) / На-
цыянальная бібліятэка Беларусі; кіраўнік праекта Т. В. Кузьмініч; 

кансультанты: Т. П. Бандарэнка, А. Г. Сігаева, З. П. Бацькова. – 
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ЭТНАКУЛЬТУРНЫ АСПЕКТ ВЫКЛАДАННЯ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ НА НЕФІЛАЛАГІЧНЫХ ФАКУЛЬТЭТАХ

Алена Воінава, Алена Палуян (Гомель, Беларусь)

На думку Якуба Коласа, «навучальны працэс не можа 
абмяжоўвацца выключна адукацыйнымі мэтамі і задачамі, 
ён павінен быць цесна звязаны з выхаваннем асобы» [1, 
с. 321]. Мова як сацыякультурнае асяроддзе прадвызначае 
характар светаўспрымання і светаадчування, адметнасць 
менталітэту беларуса, з’яўляецца сродкам захавання этніч-
най памяці і гуманных нацыянальных традыцый, пад уз-
дзеяннем якіх вякамі фарміравалася і фарміруецца духоў-
насць людзей. На жаль, на сённяшні дзень для прадстаўнікоў 
маладога пакалення роля беларускай культуры і мовы як 
фактараў самаідэнтыфікацыі не з’яўляецца вызначальнай. 
Менавіта таму, як слушна сцвярджае В. А. Ляшчынская, 
«беларускую мову патрэбна вывучаць з мэтай пазнаць сам 
народ у яго тэрытарыяльнай, гістарычнай і сацыяльнай 
акрэсленасці», а «ўключэнне этнакультуралагічнага кампа-
нента ва ўсе курсы беларускай мовы… спрыяе паспяховаму 
засваенню моўнага матэрыялу і фарміраванню нацыя наль-
най свядомасці асобы» [2, с. 3]. Ва ўмовах гуманізацыі аду-
кацыі беларуская мова з прадмета навучання ператвараец-
ца ў сродак фарміравання асобы, якая вызначаецца высокім 
інтэлектам, творчым патэнцыялам, духоўна арыентаваным 
мысленнем і нацыянальнай свядомасцю, імкненнем да са-
мапазнання і самаразвіцця. 

Курс «Беларуская мова (прафесійная лексіка)», які вы-
кла даецца для студэнтаў вышэйшых навучальных устаноў 
усіх спецыяльнасцей, спрыяе фарміраванню камунікатыўна 
развітай асобы, здольнай наладжваць зносіны на роднай 
мове ў прафесійнай сферы, і адначасова дапамагае сту дэн-
там далучыцца да багаццяў нацыянальнай культуры. У ад-
паведнасці з гэтым змест дыдактычных матэрыялаў, якія 
выкарыстоўваюцца на занятках, павінен спрыяць выха-
ванню павагі да нацыянальных святынь, раскрываць сут-
насць беларускага ладу жыцця, багаты свет традыцый на-
шага народа, вучыць выпрацоўваць грамадзянскую пазі-
цыю, выхоўваць патрыятычныя пачуцці, любоў да вялікай 
і малой радзімы, пашыраць кругагляд студэнтаў, дапама-
гаць усвядоміць нормы і ўзоры паводзін у калектыве, і пры 
гэтым адпавядаць высокай мастацкасці. 

Праца над словам і тэкстам у лінгвакультуралагічным 
аспекце прадугледжвае выкарыстанне на занятках раз на-
стай ных метадаў і прыёмаў, сярод якіх можна вылучыць 
наступныя: 1) экстралінгвістычны каментарый, які ўключае 
інфармацыю пра паходжанне, значэнне слова (спалучэння 
слоў, выказвання), функцыю прадмета традыцыйнай куль-
туры; 2) аналіз нацыянальна маркіраваных моўных адзінак 
рознага ўзроўню, які можа ўключаць выяўленне нацыя-
нальна-культурнага кампанента значэння слоў (спалу чэн-
няў слоў, выказванняў), іх лексічнага фону; высвятленне 
эты ма логіі і ўнутранай формы слова; выяўленне кана та-
тыў ных і сімвалічных значэнняў моўных адзінак; складан-
не асацыятыўных палёў са словам; параўнанне фразеа ла гіз-
маў беларускай і іншых моў; 3) праца з энцыклапедычнымі 
і лінгвістычнымі слоўнікамі; 4) складанне слоўнікавых ар ты-
кулаў этнакультуралагічнага характару, у якіх адлю строў-
ваецца намінатыўная функцыя моўных адзінак і экстра-
лінг вістычная інфармацыя, «закадзіраваная» ў іх; 5) вусныя 
і пісь мовыя выказванні студэнтаў на этна куль туралагічныя 
тэмы; 6) наведванне краязнаўчых, этна гра фічных, мастац-
кіх музеяў з наступным напісаннем водгукаў і інш.

Праз выкарыстанне на занятках нацыянальна афар ба-
ваных рэсурсаў беларускай мовы, у якіх знайшлі адбітак 
рэаліі традыцыйнай культуры, адбываецца этна куль ту ра-
лагічнае развіццё асобы студэнта. Задача выкладчыка – 
узбагаціць веды студэнтаў пра традыцыйную матэ рыяль-
ную і духоўную культуру беларускага народа; выпрацаваць 

уменне выяўляць этнакультурны фон, які стаіць за моўнымі 
адзінкамі – назвамі рэалій традыцыйнай культуры; сфармі-
раваць навыкі лінгвакультуралагічнага аналізу навуковых, 
публіцыстычных, мастацкіх тэкстаў культуразнаўчага 
змес ту; удасканаліць уменне правільна ўжываць у маўленні 
нацыянальна маркіраваную лексіку; выхаваць пачуццё па-
вагі да культурных каштоўнасцей беларускага і іншых 
наро даў. 

Пры вывучэнні тых ці іншых тэм, прадугледжаных 
праграмай курса «Беларуская мова (прафесійная лексіка)», 
мы пастаянна звяртаемся да этнакультурнага матэрыялу. 
Напрыклад, пры разглядзе пытання «Нацыянальная мова 
як крыніца духоўнай і інтэлектуальнай культуры народа» 
студэнтам біялагічнага факультэта прапануецца растлу ма-
чыць значэнне і гісторыю ўзнікнення фразеалагізмаў, пры-
казак, прымавак, у якіх адлюстраваны народныя ўяўленні 
пра жывёл і птушак: воўк не пастух, а свіння не агародніца; 
воўк дарогу перабег; ліса семярых ваўкоў ашукае; лісу злавіў; 
зайцаў хлеб; закідаць (заганяць) зайца; зайца драць; з зай-
цам у галаве; злавіць зайца; сабакам падшыты; сабак га-
няць; у сабакі вачэй пазычыць; як сабака на сене; з роту са-
бакі скачуць; ушыцца ў сабачую шкуру; сабаку з’есці; добры 
сабака на вецер не брэша; добры сабака лепш за ліхога чала-
века; хто бяду перабудзе – той за сабаку будзе; быў на кані 
і пад канём; казу пасвіць; меў чорт нарадзіцца, ды певень 
запеў; певень яму заспяваў на дарогу; падпусціць вераб’я; 
вераб’іная ноч; дзе бусел вядзецца, там шчаслівае месца; 
блёкату аб’еўся; выскачыў, як піліп з канапель; лоўма ты 
з канапель; прыбралася – хоць у каноплі стаў; калаціць зя-
лёны мак; макам сесці; рэдзьку сеяць; надакучыў як горкая 
рэдзька; даць гарбуза і інш. Для пошуку неабходнай інфар-
мацыі прапануецца звярнуцца да «Этымалагічнага слоўніка 
фразеалагізмаў» І. Я. Лепешава і кнігі У. І. Коваля «Чым ад-
гукаецца слова». 

У якасці дыдактычнага матэрыялу, які развівае моўную 
здагадку, актуалізуе ў свядомасці студэнта інтра лінг віс-
тычную і экстралінгвістычную інфармацыю, выкарыс тоў-
ваюцца загадкі: прыйдзе восень – заб’ю лася, галаву з’ем, 
шкуру злуплю, а мяса за плот выкіну (лён, каноплі); зверху 
гола, знізу калмата, цяплом багата (кажух); ты ідзі туды, 
а я сюды і сыдземся на пуповай гары (рэмень, пояс); сам у бо-
тах, а хаджу на галаве (цвік у боце); у жываце – лазня, 
у носе – рэшата, на галаве – пупок, адна рука – і тая на спі-
не (чайнік); сядзіць пані ў жупане, хто жупан здзірае, той 
слёзы пралівае (цыбуля); лата на лаце і шва не знаці (капус-
та); стаіць дуб повен круп, а наверсе струп (мак); усе паны 
паскідалі жупаны, а трое паноў не скінулі жупаноў (сасна, 
елка і ядловец зімой); стаяць стаючкі, а на іх калючкі 
(хваёвыя дрэвы); зялёная, а не луг, белая, а не снег, кучара-
вая, а без валасоў (бяроза); стаіць у бары, маршчынкі на ка-
ры, галінкі густыя, лісты разразныя. Хто ён? (клён); баран 
стаіць, а воўна дрыжыць (асіна); паверх лесу агонь гарыць 
(рабіна); вісіць – зялёны, ляціць – жоўты, ляжыць – чорны 
(ліст); роўны з дрэвам, а неба і сонца не бачыць (асяродак 
дрэва); не сучок, не лісток, не кветка, а на дрэве расце 
(кара); малы малышак упаў з вышак, не так забіўся, як шап-
кі забыўся (жолуд); у гаршчочку маленькім каша смачненька 
(арэх); хоць у капелюшы, але галавы не мае (грыб); адна 
матка дванаццаць сыноў мае і на ўсіх націскае (граблі); не 
араты, не каваль, не плотнік, а першы на вёсцы работнік 
(конь); на полі і ў лузе ходзіць у кажусе (авечка); з барадою, 
а не дзед, з рагамі, а не бык, дояць, а не карова, лыкі дзярэ, 
а лапці не пляце (каза); з людзьмі сябруе, хату вартуе, жыве 
пад ганкам, хвост абаранкам (сабака); выйшла панна з тра-
сок, на ёй сорак сарачок, а як вецер павее, гола цела віднее 
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(курыца); ходзіць цар па градзе, носіць блін на барадзе (пе-
вень); без абручоў, без дна поўна бочачка віна (яйцо); што 
ў вадзе родзіцца і ў вадзе расходзіцца (соль); белы, як снег, са-
лодкі, як мёд (цукар); вісіць вісёнца, сядзіць сядзёнца, каб ты не 
вісеў, я б не сядзеў (каўбаса і кот); прыйшоў хтось, узяў штось, 
пайшоў бы шукаць, ды следу не знаць (чалавек і лодка).

Для выпрацоўкі і замацавання арфаграфічных і пунк-
туацыйных навыкаў і ўменняў студэнтам прапаноўваюцца 
этнакультуралагічныя тэксты з максімальнай колькасцю 
прапушчаных арфаграм і пунктаграм. Для гэтага мы вы ка-
рыстоўваем вучэбны дапаможнік «Беларуская мова. Арфа-
графія і пунктуацыя», падрыхтаваны М. У. Бураковай, 
В. А. Ляш чынскай і З. У. Шведавай (Гомель, 2007 г.), дзе тэкс-
ты згрупаваны па тэматычных раздзелах (гісторыя Белару-
сі, нацыянальны характар, звычаі, традыцыі, асаблівасці 
матэрыяльнай і духоўнай культуры беларусаў, прыродныя 
ўмовы, раслінны і жывёльны свет і інш.). 

Вучэбныя тэксты этнакультуралагічнага зместу з’яў ля-
юцца сродкам стварэння навучальнага, развіццёвага і вы-
хаваўчага асяроддзя, спрыяюць фарміраванню каму ні ка-
тыўна развітай асобы. Студэнты павінны не толькі ўставіць 
прапушчаныя арфаграму і пунктаграмы, але і пад рых та-
вацца да адказаў на пытанні паводле прапанаваных тэкстаў. 
У прыватнасці, пададзены тэксты Т. Кухаронак і У. Коваля, 
у якіх распавядаецца пра звычаі, прыкметы і абрадавыя 
дзеянні, звязаныя з будаўніцтвам жылля, засяленнем у но-
вы дом, роляй тых ці іншых прадметаў побыту. Адпаведна 
выкладчык рыхтуе пытанні, на якія студэнтам неабходна 
знайсці адказ: Якую ролю адыгрывалі звычаі і абрады ў жыц-
ці беларуса? Назавіце спосабы і магічныя прыёму выбару мес-
ца пад будаўніцтва дома?Чым кіраваліся пры выбары матэ-
рыялу для будаўніцтва жылля? Што трэба было ведаць 
гаспадару і цеслярам пры будаўніцтве дома? З чаго пачы-
налася засяленне новага дома? На які час месяца прымяр-
коўваліся ўваходзіны і чаму? Хто звычайна заносіў першыя 
рэчы ў хату? У чым Вы бачыце мудрасць народнай педагогі-
кі? Якія моманты ўваходзінаў сведчаць пра шчодрасць бе-
ларусаў? Як святкуюцца ўваходзіны ў вашай мясцовасці? 
Чаму парог лічыцца незвычайным месцам у хаце? З якімі ве-
раваннямі звязаны звычай «прысесці на дарожку»? Чаму не 
вітаюцца праз парог? Як выкарыстоўваецца парог у народ-
най медыцыне? Чаму ў час вяселля малады пераносіў жонку 
ў хату на руках? Калі да «парогавай магіі» звярталіся дзяў-
ча ты? Якія яшчэ прыкметы, звязаныя з парогам, Вы веда-

еце?Чаму дзяжу лічылі жывой істотай? Як выбіралі дзяжу? 
З чаго пачыналася выкарыстанне новай дзяжы? Як абы-
ходзіліся гаспадыні з дзяжой, калі хлеб не ўдаваўся? Як выка-
рыстоўваецца дзяжа ў народнай медыцыне? Як выка рыс-
тоўвалася дзяжа ў шлюбнай магіі і вясельнай абраднасці?

Не меншую цікавасць у студэнтаў выклікаюць тэксты, 
прысвечаныя нацыянальнай кухні, абрадавым стравам. 
А паколькі ў нашай навучальнай установе ёсць студэнты 
з Украіны, Туркменіі, Кітая, то на занятках мы не толькі дзе-
лімся рэцэптамі, але наладжваем і дэгустацыю прыга та-
ваных страў, якая прымяркоўваецца да Калядаў, Новага 
года па кітайскім календары, Масленіцы, Гукання вясны, 
Вялікадня. 

Такім чынам, праз этнакультуралагічны падыход да 
вывучэння беларускай мовы студэнты набываюць уменні 
выяўляць у фальклорных творах, тэкстах мастацкай літа ра-
туры, публіцыстыкі нацыянальна афарбаваныя адзінкі 
мовы – найменні рэалій традыцыйнай культуры беларусаў; 
раскрываць унутраную форму слоў, якія абазначаюць з’явы 
матэрыяльнай і духоўнай культуры беларускага народа; 
тлумачыць (самастойна або з дапамогай лінгвістычных 
і эн цыклапедычных слоўнікаў) культурную семантыку слоў, 
якія называюць факты традыцыйнай беларускай куль туры; 
раскрываць сэнс сімвалаў нацыянальнай культуры; вы-
значаць функцыю нацыянальна маркіраваных адзінак 
мовы ў культуразнаўчых тэкстах; правільна ўжываць у маў-
ленчай дзейнасці нацыянальна афарбаваную лексіку; выка-
рыстоўваць факты беларускай і іншых моў для ацэнкі з’яў 
традыцыйнай культуры. 

Відавочна, што выкарыстанне этнакультурнага матэ-
рыялу на занятках па беларускай мове спрыяе эфектыўнасці 
навучання і выхавання, накіравана не толькі на падрыхтоўку 
высокакваліфікаваных спецыялістаў, але і прадстаўнікоў 
соцыуму, якія валодаюць высокімі маральнымі і грама-
дзянскімі якасцямі, ведаюць і цэняць культурную спадчыну 
свайго народа. 
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ФАЛЬКЛОР ЯК СРОДАК ЭТНАКУЛЬТУРНАГА ВЫХАВАННЯ ДЗЯЦЕЙ ДАШКОЛЬНАГА ЎЗРОСТУ

Дзіна Дубініна (Мінск, Беларусь)

Неабходнасць сацыялізацыі і развіцця асобы дзіцяці 
ў якасці суб’екта этнасу і грамадзяніна найшла сваё пац-
вярджэнне ў «Канвенцыі аб правах дзіцяці». У ёй адзнача-
ецца, што адукацыя павінна быць накіравана на выхаванне 
і развіццё ў дзіцяці павагі да культуры свайго народа, да яго 
дасягненняў, нацыянальных каштоўнасцей, самабытнасці. 

Мэтанакіраваны працэс прыняцця дзіцём каш тоў-
наснага ідэалу роднай культуры; станаўлення яго каштоў-
насных арыенціраў і спосабаў узаемадзеяння з сацыя куль-
турным акружэннем вызначаецца, як этнакультурнае вы-
хаванне.

Вызначэнне каштоўнасна-сэнсавых арыенціраў этна-
куль турнага выхавання дашкольнікаў тлумачыцца існу-
ючымі на сёняшні дзень супрацьлегласцямі паміж патрэбай 
грамадства ў асобе, якая мае высокую этнічную культуру 
ў полікультурным асяроддзі і недастатковай распрацава-
насцю дадзенай праблемы ў адукацыйнай прасторы Рэс-
публікі Беларусь; паміж значнасцю фарміравання каш тоў-
насных адносін да этнічных традыцый і недастатковасцю 
эфектыўных арганізацыйна-педагагічных умоў, якія забяс-
печваюць паспяховасць рэалізацыі названага працэсу. 

Адзначым, што, на сёняшні дзень, этнакультурнае вы-
хаванне дзяцей дашкольнага ўзросту з’яўляецца сістэ ма-
ўтва раючым звяном адукацыйнага працэсу. У той жа час 

яно заарыентавана на фарміраванне ў выхаванцаў сіс тэм-
най ідэнтыфікацыі і інтэрыярызацыі этнакультурных і агуль-
на чалавечых каштоўнасцей. Гэта звязана з тым, што перад 
нашай дзяржавай стаіць задача вызначэння прадуктыўных 
шляхоў ўзаемадзеяння беларусаў і іншых этнічных груп, 
якія пражываюць ў Беларусі, стварэння ў грамадстве згоды 
і ўзаемаразумення. 

У аснове этнакультурнага выхавання дзяцей ляжаць 
адаптаваныя на дашкольны ўзрост вядучыя ідэі этналогіі: 
этнас, характар жыццядзейнасці этнаса, культурныя тра-
ды цыі.

Вызначальную ролю ў этнакультурным выхаванні дзя-
цей дашкольнага ўзросту выконвае яго аксіалагічная са-
стаў ляючая, асноўнымі функцыямі якой з’яўляюцца: транс-
ляцыя культуры, захаванне нацыянальных традыцый, са-
цыя лізацыя дзіцяці. 

Ад свайго нараджэнння, дзіця пападае ў пэўную куль-
турна-гістарычную прастору, якая, у сваю чаргу, уплывае на 
фарміраванне каштоўнасных прыярытэтаў яго карціны 
свету і вобраза жыцця. Праз выбар каштоўнасных арыен-
ціраў і спосабаў узаемадзеяння з сацыякультурным акру-
жэннем, яно ўключаецца ў культуратворчую дзейнасць свай-
го народу.

Станаўленне каштоўнасных арыенціраў этна куль тур-
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нага выхавання дзяцей дашкольнага ўзросту магчыма шля-
хам выканання комплекснай сістэмы сацыялізацыі, куль-
турнай адаптацыі, інтэграцыі і культурнага самавызначэння 
дзяцей. Пры гэтым этнакультурнае выхаванне дашкольнікаў 
ажыццяўляецца на аснове культурацэнтрыстскай пара дыг-
мы, якая будуецца ў адпаведнасці з прынцыпам адзінства 
і ўзаемадзеяння беларускага і агульнасусветнага, у тра ды-
цыях айчыннай народнай культуры і міжэтнічных узаема-
сувязей. 

Структура этнакультурнага выхавання ўяўляе сабой 
адзінства і ўзаемасувязь каштоўнасна–арыентацыйнага, 
рэф лексіўнага і дзейнаснага кампанентаў, якія забяспеч-
ваюць здольнасць дашкольнікаў да асобаснага выбару ма-
раль ных прыярытэтаў у адносінах з сацыякультурным 
акру жэннем. 

Выбар каштоўнасных арыенціраў этнакультурнага 
выхавання звязаны з каштоўнасна-арыентацыйным кампа-
нентам. Па меркаванні В. С. Бараздзіной, каштоўнасныя 
арыенціры, якія ляжаць у аснове этнакультурнага выха-
вання дзяцей дашкольнага ўзросту, вызначаюць фарміра-
ванне у іх маральна-сэнсавай дамінанты карціны свету, 
якая потым праяўляецца ў жыццядзейнасці як аднаго дзі-
цяці, так і супольнасці дзяцей і дарослых. 

Пры гэтым неабходна адзначыць, што маючае месца 
самавызначэнне дзіцяці ажыццяўляецца шляхам яго асо-
баснага выбару пэўных каштоўнасных арыенціраў і спо са-
баў узаемадзеяння з сацыякультурным акружэннем. Са-
цыя культурная ідэнтычнасць дашкольніка спрыяе ства-
рэнню ў яго вобраза Радзімы, які ўключаны ў цэласны во-
браз усяго свету. Іншымі словамі, этнакультурнае вы ха-
ванне дашкольнікаў заарыентавана на полікультурнае аду-
кацыйнае асяроддзе. 

Найбольш наглядна дадзеная думка ілюструецца 
сцвяр джэннем К. Дз. Ушынскага, які адзначае, што у кожна-
га народа ёсць свая нацыянальная сістэма выхавання. Во-
пыт іншых народаў ёсць каштоўная спадчына для ўсіх, але 
кожны народ ўзбагачае сваю ўласную культуру. Пры гэтым 
ён сам пракладвае сабе дарогу ў будучыню. Што да выха-
вання, то яно ідзе па гэтай дарозе і ўздзейнічае на дзіця ра-
зам з іншымі грамадскімі сіламі. 

Цэласны вобраз, карціны свету, якая акружае дзіця, 
ўключае такія абавязковыя камапаненты этнакультурнага 
выхавання, як валоданне роднай мовай, прытрымліванне 
ў жыцці традыцый продкаў. Найбольш зручным сродкам, які 
дазваляе ўвесці дзіця ў атмасферу жывога слова з’яўляецца 
вусная народная творчасць. У адпаведнасці з вызначэннем 
фалькларыстаў, самыя натуральныя і самыя неабходныя 
фор мы маўлення ў іх прыгожым мастацкім аздабленні 
з эка лагічнай чысцінёй захаваліся менавіта ў фальклоры. 

Слухаючы фальклорныя творы, дзіця вучыцца мове, 
заўважае выразныя сродкі маўлення, запамінае пастаянныя 
эпітэты, адчувае прыгажосць паэтычнай метафары, гуч-
насць рыфмаванага радка. 

Эмацыянальная насычанасць фальклорных твораў 
мноствам выразна-выяўленчых сродкаў выклікае ў да-
школь нікаў жаданне гаварыць трапна і прыгожа. І гэта на-
туральна, таму што жывое народнае слова прайшло праз 
сапраўдную маўленчую лабараторыю, у якой нараджаліся, 
адпрацоўваліся і выпрабоўваліся фанетычныя, лексічныя 
і сінтаксічныя скарбы нацыянальнай мовы. Менавіта таму 
вусна-паэтычная творчасць і вызначаецца такім шырокім 
колам вобразнасці і мастацкай дасканаласці, увогуле з’яў-
ля ецца невычэрпнай крыніцай красамоўства, што пацвяр-
джаецца навуковымі даследаваннямі беларускіх фальк ла-
рыстаў і мовазнаўцаў А. Аксамітава, Л. Барага, Г. Барташэвіч, 
Н. Гілевіча, Л. Салавей, М. Янкоўскага, Ф. Янкоўскага і інш. 
На неабходнасць дачынення дзіцяці да фальклору, навучан-
ня роднай мове ўказвалі славутыя беларускія пісьменнікі, 
педагогі, грамадскія дзеячы В. Вітка, У. Ф. Луцэвіч, Я. Колас 
і інш.

У сваіх педагагічных артыкулах Я. Колас адзначаў, што 
дзецям неабходна старанна вывучаць сваю родную мову, 
ведаць і любіць творы беларускай літаратуры і фальклору. 
Пры гэтым ён падкрэсліваў, што знаёмства з родным сло-
вам ўзбагачае дзіця духоўна, з’яўляецца першай крыніцай, 
праз якую яно пазнае жыццё і акаляючы свет. 

Спроба стварыць цэласную сістэму выхавання і наву-
чання дашкольнікаў беларускай мове сродкамі фальклору 
была зроблена Ул. Ф. Луцэвіч. Яна сцвярджала, што вусная 
творчасць з’яўляецца для дзіцяці тым чароўным светам, 
праз які яно пазнае лепшыя ўзоры слоўнага мастацтва. 

Абавязковым лічыць уключэнне твораў мастацкай лі та-
ратуры і фальклору ў выхаванне і навучанне дзіцяці беларус-
кі дзіцячы пісьменнік В. Вітка. Фальклорныя творы, на яго 
думку, дазваляюць маленькаму слухачу з найбольшай сілай 
адчуць хараство, мілагучнасць, музыку, жывую душу мовы.

У той жа час вусная народная творчасць беларускага 
народа, выступаючы ў якасці універсальнай педагагічнай 
сістэмы, з’яўляецца першавытокам сацыяльна-культурнай 
самаідэнтычнасці падрастаючага чалавека, спрыяе актыў-
наму пазнанню дашкольнікамі навакольнага свету. Праз 
творы вуснай паэтычнай творчасці маленькае дзіця набы-
вае першыя веды аб нацыянальнай гісторыі і культуры, 
ува ходзіць ў цудоўны свет мастацкіх вобразаў. 

Спецыфіка дзіцячага фальклору абумоўлівае эфек тыў-
насць інкультурацыі: за перыяд дзяцінства чалавек асвой-
вае нацыянальную культуру, фармуе карціну свету, ха-
рактэрную для ментальнасці свайго народа. 

Менавіта фальклор спрыяе закладванню ментальнага 
падмурку ў маленстве. У дашкольным дзяцінстве, за кла дзе-
ныя ў працэсе інкультурацыі сэнсы, пачынаюць пера ўтва-
рац ца ў асабісты жыццёвы вопыт дзіцяці. 

На працягу дашкольнага дзяцінства жанры фальклору 
размяркоўваюцца па ўзростам не толькі ў адпаведнасці са 
ступенню педагагічнай прыдатнасці, але і ў адпаведнасці 
з паступовым ускладненнем закладваемых стэрэатыпаў. 

Апавядальныя жанры беларускага фальклору, у якіх 
ад люстроўваюцца асаблівасці быту і светапогляду нашых 
прод каў, іх грамадскія і сямейныя адносіны, а таксама асоб-
ныя гістарычныя падзеі, выступаюць для дзяцей адной 
з кры ніц вывучэння этналогіі і гісторыі роднага краю. 

Па меркаванні вядомага расійскага псіхолага В. Т Куд-
раў цава, значнасць казкі ў выхаванні дзіцяці заключаецца 
яшчэ і ў тым, што ў індывідуальным развіцці сучаснага ма-
ленькага дзіцяці казка істотна дапаўняе гульню, пашырае 
перспектыву засваення дзіцём сферы «незвычайнага», уво-
дзіць яго ў мэтафарычны свет яшчэ не рэалізаваных чала-
вечых магчымасцей і задумаў, дапамагае скласці сваю сама-
бытную дзіцячую карціну свету, сфарміраваць спецыфічную 
сістэму поглядаў на ўніверсальныя прынцыпы пабудовы 
і развіцця рэчаіснасці. 

Казка дапамагае дзіцяці назапасіць творчы вопыт 
агуль началавечага жыцця, што з’яўляецца неабходнай умо-
вай актуалізацыі культуратворчай функцыі дзяцінства. 

Казачны эпас беларусаў вызначаецца багатай вобраз-
най сістэмай, глыбокім зместам, арыгінальным сюжэтна-
тэматычным складам. Пры гэтым беларускія народныя каз-
кі пра жывёл лічацца жамчужынамі ўсяго ўсходне сла вян-
скага эпасу, з’яўляюцца буйнейшым набыткам нацыя наль-
най духоўнай культуры, які і сёння захоўвае сваё эстэ тыч-
нае, пазнавальнае і выхаваўчае значэнне. 

Беларускія народныя казкі маюць шмат агульных рыс 
з казкамі іншых народаў свету, у першую чаргу ўсходніх 
славян. Агульныя вытокі ўсходнеславянскага фальклору, 
падобныя сюжэты і вобразы не прывялі да стварэння ўсе-
агуль нага фальклорнага адзінства. Менавіта ў фальклоры 
інтэрнацыянальнае (усеагульнае) не выключае, а наадва-
рот, захоўвае нацыянальнае, індывідуальнае. У беларускіх 
каз ках акрэсліваюцца нацыянальныя традыцыі, адлю-
строў ваецца беларускі быт і акаляючы навакольны свет. 

Разам з казкамі захавальнікамі гістарычнай памяці на-
рода выступаюць легенды і паданні. Праз легенды малень-
кае дзіця спасцігае такія маральна-этычныя нормы паво-
дзін у грамадстве, як сумленнасць, праўдзівасць, працаві-
тасць. Легенды распавядаюць дашкольнікам пра розныя 
падзеі і з’явы, у іх часам апісваюцца амаль неверагодныя 
здарэнні, паказваюцца незвычайныя героі і іх дзівосныя 
ўчынкі і прыгоды і, разам з тым, у гэтых фальклорных тво-
рах акрэсліваюцца пэўныя маральна-этычныя нормы і са-
цыяль ныя ідэалы: добрасумленнае стаўленне чалавека да 
працы, справядлівыя і добразычлівыя адносіны паміж 
людзьмі. Легенды акрэсліваюць многія маральна-этычныя 
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нормы паводзін у грамадстве, якія патрабуюць ад людзей 
сум леннасці, праўдзівасці, працавітасці і многіх іншых 
якасцей, якія адносяцца да агульначалавечых каштоўнасцей. 

Што да паданняў, то яны пазбаўлены фантастычнага, 
чароўнага элемента. Паданні скіраваны ў мінулае, асновай 
іх сюжэтаў звычайна служаць гістарычныя падзеі. Азнаям-
ленне з імі дае магчымасць дзіцяці дакрануцца да гіста рыч-
най памяці народа, да крыніц этналогіі і гісторыі роднага 
краю, адчуць свае духоўныя карані. 

Фальклорныя творы выступаюць для дашкольнікаў як 
узор маральных паводзін, скарбніца розных лёсаў і харак-
тараў, сімвал чысціні і міласэрнасці. 

Яны дапамагаюць дзіцяці не толькі не згубіць, а нават 
і далей развіць той, дараваны ім ад самога нараджэння, дар 
дзяцінства, дзе душа і сэрца накіраваны на іншага чалавека. 
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БЕЛАРУСКАЯ ЛІТАРАТУРНАЯ КАЗКА ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ: ТРАДЫЦЫІ І НАВАТАРСТВА

Дзіна Зылевіч (Мінск, Беларусь)

У сучаснай беларускай дзіцячай літаратуры жанр казкі 
найбольш актыўна развіваецца. Пісьменнікі звяртаюцца да 
традыцыйных фальклорных сюжэтаў ці рэалізуюць улас-
ную арыгінальную аўтарскую задумку. У любым выпадку 
літаратурная казка адпавядае жанравым патрабаванням, 
што не адмяняе аўтарскага права на эксперымент і ары гі-
наль насць. Рэдактар, які працуе з літаратурай для дзяцей, ад-
сочвае адпаведнасць рукапісаў казак гэтым патрабаванням.

Аб’ектам нашага даследавання сталі беларускамоўныя 
літаратурныя зборнікі дзіцячых казак, якія падрыхтавала 
выдавецтва «Мастацкая літаратура» ў рамках серыі «Казкі 
XXI стагоддзя». Чытацкі адрас – дашкольны і малодшы 
школьны ўзрост. Прывядзём імёны аўтараў і назвы збор-
нікаў: Н. Бучынская «Прыгоды маленькай машынкі» (2008), 
П. Васючэнка «Каляровая Затока» (2008), А. Бутэвіч «Пры-
го ды Віруса Шкодзі» (2009), А. Масла «Як пані Чаротная на 
госці ў Палангу бегала» (2010), А. Карлюкевіч «Зорны шлях 
белых гарлачыкаў» (2010). 

Нашай мэтай было прааналізаваць, як у сучаснай 
аўтар скай казцы суадносяцца традыцыі і наватарства. Пе-
ра лічым традыцыйныя жанравыя прыкметы казкі:

– анімізм і антрапамарфізм (жывёлы, расліны і нават 
прадметы ў казцы могуць размаўляць);

– канфлікт дабра і зла з абавязковай перамогай дабра;
– раздзяленне персанажаў на станоўчыя і адмоўныя;
– пакаранне ці перавыхаванне адмоўных герояў і ўзна-

га рода станоўчых за высокія маральныя якасці;
– наяўнасць чароўнага прадмета;
– адсутнасць дакладнага ўказання на час і месца дзеяння;
– характэрныя прыёмы сюжэтнага развіцця;
– характэрныя прыкметы стылю. 
Названыя жанравыя прыкметы знаходзяць адлюстра-

ванне ў сучасных казках. Без анімізму і антрапамарфізму 
казка як жанр наогул не можа існаваць, таму спыняцца на 
гэтым аспекце мы не будзем. Традыцыйны канфлікт дабра 
і зла ў сучасных творах нярэдка прадстаўлены не зусім тра-
дыцыйнымі для дзіцячай літаратуры персанажамі: камп’ю-
тарнымі праграмамі і вірусамі, рапухамі і кузуркамі, рыба-
камі і алхімікамі, аўтамабілямі і аўтобусамі і г. д. Напрыклад, 
у казцы А. Бутэвіча «Прыгоды Віруса Шкодзі» гэта з аднаго 
боку кароль Віндаўс Вялікі і яго памочнікі, а з другога – Ві-
рус Шкодзя. У казцы А. Масла «Як пані Чаротная на госці 
ў Палангу бегала» станоўчымі персанажамі з’яўляюцца ча-
рот ныя рапухі, страказа Дазорца, Рыбец, а адмоўнымі – 
Гла дыш жоўты і Плывунец шырачэнны. Адмоўныя героі 
церпяць няўдачу ў сваіх злосных задумках, а добрыя пер са-
нажы здзяйсняюць свае мары. Пані Чаротная з названай 
каз кі стала пачынальніцай новай дынастыі чаротных ра-
пух. У Каляровую Затоку з аднайменнай казкі П. Васючэнкі 
перастала цячы атручаная вада, і ўся вадзяная жыўнасць 
нарэшце змагла жыць спакойна. 

Папулярнымі ў наш час сталі казкі з займальным 
сюжэтам, дзе канфлікт дабра і зла адсутнічае. У казцы Н. Бу-

чын скай, напрыклад, па задумцы аўтара пераважае паз на-
вальны аспект зместу і адмоўных персанажаў няма, што 
з’яўляецца арганічным для абранай тэмы. Сапраўды, цяжка 
сабе ўявіць добрых і дрэнных машын. 

Што тычыцца чароўных прадметаў, то трэба адзначыць, 
што ў сучасных літаратурных казках яны сустракаюцца ра-
дзей, чым у народных. У аналізуемай серыі твораў іх можна 
знайсці толькі ў «Прыгодах Віруса Шкодзі». У Шкодзі ёсць 
дыван-невідзімка, плашч-невідзімка, зоркалёт, што дазва-
ляе яму перамяшчацца па міжгалактычнай прасторы. Наяў-
насць чароўных прадметаў у гэтай казцы абумоўлена фан-
тас тычным і прыгодніцкім зместам. 

Указанне на час і месца дзеяння ў казках звычайна аба-
гульненае, таму што катэгорыі часу і прасторы ва ўспры-
манні дзіцяці дашкольнага і малодшага школьнага ўзрос-
ту – асноўных «спажыўцоў» казак – яшчэ не сфарміравалі-
ся. Аднак назіраецца наступная тэндэнцыя: калі ў народных 
казках дзеянне адбывалася «даўным-даўно», то творы су-
час ных аўтараў пакідаюць ўражанне, што ўсё адбываецца 
цяпер ці было зусім нядаўна. «Трыдзевятае царства» ў якас-
ці месца дзеяння сёння таксама непапулярнае. Прастора, 
дзе адбываюцца падзеі, пры ўсёй абагульненасці звычайна 
абмежаваная. Месца дзеяння казкі П. Васючэнкі абазначана 
так: ёсць на свеце Каляровая Затока, дзе рыба зусім не ловіц-
ца… Падзеі казкі А. Бутэвіча адбываюцца ў камп’ютары, 
а прыгоды маленькай Машынкі – у гаражы і на дарозе, па 
якой яна ездзіць то ў дзіцячы садзік, то ў бібліятэку, то 
ў вёску, то на аўтамыйку. Аўтары не ўдакладняюць, дзе 
іменна знаходзяцца затока, сажалка ці аўтамыйка. Гэта не 
мае значэння, важна, што названыя аб’екты дзеці неаднойчы 
бачылі і могуць іх сабе ўявіць. 

Цікавай у азначаным аспекце з’яўляецца казка А. Мас-
ла. Беларуская рапуха пераадольвае вялікую адлегласць, 
на кіроўваючыся ў госці да літоўскай цёткі. Гісторыя пані 
Чаротнай пачынаецца на сажалцы, з якой па Заходняй 
Дзвіне яна трапляе на ўзбярэжжа Балтыйскага мора ў Па-
лангу. Такім чынам, казка рэалізуе пазнавальную функцыю: 
со ча чы за прыгодамі рапухі, дзіця атрымае звесткі з геа-
графіі.

Звернемся да ацэнкі формы казак і прааналізуем харак-
тэрныя для гэтага жанра прыёмы сюжэтнага развіцця. Тра-
ды цыйнымі для казкі з’яўляюцца, напрыклад, наступныя 
прыёмы: важныя ўчынкі здзяйсняюцца тройчы (лічба тры 
наогул мае магічнае значэнне), знакавыя падзеі адбыва-
юцца падчас адсутнасці галоўнага героя… А. Бутэвіч у сва-
ім творы абыгрывае значэнне магічнай лічбы тры: аб гэтым 
сведчыць наяўнасць трох смярцей Віруса Шкодзі, якія сха-
ваны ў трох дасканалых працэсарах. Гэты аўтар вы ка-
рыстоўвае і другі распаўсюджаны прыём сюжэтнага развіц-
ця ў казцы: небяспека прыходзіць да герояў, калі кароль 
Віндаўс Вялікі ў ад’ездзе…У казцы А. Масла таксама бяда 
пры ходзіць, калі пані Чаротная накіравалася ў госці да цёт-
кі: падчас Вялікага налёту буслоў загінула ўся яе сям’я. 
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У традыцыйных прыкметах жанра казкі асаблівае 
значэнне мае стыль. Сучасныя аўтары імкнуцца вы трым-
ліваць паэтыку жанра. У казках сустракаюцца характэрныя 
элементы: 

– стылістычныя формулы: жыла-была; ні ў казцы ска-
заць, ні пяром апісаць; не далёка і не блізка, не высока і не 
нізка; жыць-пажываць і дабро нажываць; доўга спаў ці ко-
ратка («Прыгоды Віруса Шкодзі»); 

– таўталагічныя выразы: дзівосныя дзівы, чарадзейныя 
чары, забаўныя забавы («Прыгоды Віруса Шкодзі»);

– прыказкі і прымаўкі: не біце дубцамі, навучайце слаў-
цамі; не лезь папярод бацькі ў пекла; добрая слава на печы ля-
жыць, а благая па дарожцы бяжыць; лепш кепска ехаць, чым 
добра ісці («Як пані Чаротная на госці ў Палангу бегала»);

– загадкі: маленькі, удаленькі, скрозь зямлю прайшоў, 
чырвоную шапачку знайшоў; на тонкаму дзераву жываты 
нашы качаюцца; на гару бягом, а з гары кувырком; ляцеў 
птах цераз папоў дах, сеў на варотах у чырвоных ботах 
(«Зорны шлях белых гарлачыкаў»);

– імёны персанажаў: Ліса Патрыкееўна, Таптыгін, Бе-
ляк («Зорны шлях белых гарлачыкаў»). 

Нельга не адзначыць і трапнае ўжыванне мастацкіх 
вобразных сродкаў, характэрных для фальклору: звычайна 
гэта эпітэты, параўнанні і метафары. Яны адметныя, за па-
мінальныя, дапамагаюць ўявіць прадмет апісання. Асабліва 
вызначаецца ў гэтым сэнсе зборнік казак «Прыгоды Віруса 
Шкодзі», у адной з яго казак («Маладзільны клён») сустра-
каюцца наступныя тропы:

– эпітэты: цяністыя пушчы, дужыя карані, кучаравая чуп-
рына, шапатлівая крона, вулканнае сэрца, прагавітыя вірусы;

– метафары: азёры з нябеснымі зоркамі пераміргваліся 
сваімі блакітнымі вачыма, Клён дужымі каранямі моцна за 
зямлю трымаўся, кучаравай чупрынай за воблакі чапляўся, 
а рукамі-галінамі хмары разганяў;

– параўнанні: Мышка круціцца, як вірок; Жучкі-Ка рае-
ды наваліліся на Клён – нібы чорная хмара атуліла дрэва. 

Ужыванне мастацкіх тропаў усё ж такі абмежаванае, 
што абумоўлена спецыфікай чытацкага адрасу казкі. Срод-
кі мастацкай выразнасці патрабуюць ад чытача вобразнага 
мыслення, а ў дзяцей дашкольнага і малодшага школьнага 
ўзросту яно яшчэ не сфарміравана. Дзеці прыхільна ста-
вяцца да ўвасаблення, таму што іх успрыманне рэчаіснасці 
характэрызуецца анімізмам і антрапамарфізмам. Арга ніч-
ным для маленькага чытача з’яўляецца параўнанне. Яно 
дапамагае ўявіць прадмет. У якасці другой часткі параў нан-
ня павінен выступаць знаёмы прадмет, зразумелая з’ява. 

Дзеці не любяць апісанняў, аддаюць перавагу дына мі цы, 
хуткаму развіццю падзей. Калі ж апісанні і ўключаюцца 
ў тэкст, яны павінны быць цікавымі для дзіцяці. Некаторыя 
прадметы і рэчы могуць быць ахарактарызаваны падрабязна, 
яскрава, што дазволіць дзіцяці добра іх уявіць, нават суаднес-
ці з тымі, што здаюцца звыклымі. Напрыклад, ці не такая 
ў маленькага чытача камп’ютарная мыш, як апісаў А. Бутэвіч: 
Мела яна доўгі віхлясты хвосцік, якога ні ў адной хат няй 
мышы не бывае. Носік беленькі, сама металёвым бляс кам адлі-
вае, а ўнутры чырвоны агеньчык свеціцца. Зір неш на такую 
прыгажуню, і сама рука цягнецца, каб пагладзіць?

Мы сцісла ахарактарызавалі традыцыйныя прыкметы 
жанра казкі і новыя падыходы да пэўных элементаў зместу 
і формы. Адзначым асноўныя тэндэнцыі ў развіцці сучас-
най літаратурнай казкі. Першая тэндэнцыя – пазнавальная 
скіраванасць жанра. Аўтары аддаюць перавагу казцы, якая 
не столькі выхоўвае, сколькі навучае, дае пэўныя веды 
з роз ных галін навукі ці сфер жыцця. У аналізуемай кніж-
най серыі выхаваўчы аспект зместу пераважае толькі ў збор-
ніку А. Карлюкевіча. 

Пазнавальнае значэнне кнігі А. Бутэвіча акрэслена яго 
тэмай, якую можна вызначыць як «таямніцы сусветнага се-
ціва». Чытач, які ведае пра інтэрнет і ў пэўнай ступені ўмее 
карыстацца камп’ютарам, пазнаёміўшыся з казкамі, усвя-
доміць узаемасувязь усіх яго элементаў, канкрэтнае пры-
зна чэнне мадэма, прынтара, працэсара, манітора і іншых 
пры стасаванняў, а таксама навучыцца асноўным прын-
цыпам бяспечнай работы з камп’ютарам. 

Н. Бучынская ў сваёй кнізе дае інфармацыю аб тым, 
якія правы і абавязкі маюць вадзіцелі, якога дагляду патра-

буе аўтамабіль. А. Масла прапануе шмат цікавых звестак 
пра флору і фаўну нашай краіны. У канцы зборніка падаюц-
ца «звесткі паводле Чырвонай кнігі Беларусі», дзе можна 
прачытаць інфармацыю пра галоўных дзеючых асоб кнігі: 
чаротную рапуху, дазорцу-ўладара, глейніка невядомага, 
жамчужніцу звычайную, гладыша жоўтага. У гэтым жа вы-
данні ёсць геаграфічныя звесткі, што адзначалася вышэй. 
Кніга П. Васючэнкі таксама мае біялагічную скіраванасць, 
аб гэтым сведчыць і падзагаловак «Экалагічная казка». Тут 
чытач адкрые для сябе свет воднага жыцця, даведаецца аб 
такіх малавядомых насельніках вадаёмаў, як вадзяны клоп, 
хахуля, слімак. 

Пазнавальны аспект зместу дазваляе аўтарам казак 
уво дзіць у тэкст невядомыя дзецям словы, тым самым па-
шы раючы слоўнікавы запас чытача і яго веды. Трэба адзна-
чыць, што пісьменнікі ўдала ўводзяць у тэкст новую лексі-
ку, арыентуючыся на спецыфіку чытацкага адраса. Чытачы 
дашкольнага і малодшага школьнага ўзросту яшчэ не ў поў-
най ступені валодаюць тэхнікай чытання, ім цяжка адры-
вацца ад тэксту, каб прачытаць каментарыі і паясненні, та-
му незнаёмыя словы лепш даваць разам з сінонімамі ці тлу-
мачыць непасрэдна ў тэксце. Напрыклад, А. Бутэвіч удала 
ўводзіць навуковае слова «фальсіфікат»: аўтар тлумачыць 
яго тут жа, у тэксце, з дапамогай сінонімаў: Гэта фальсіфі-
кат, падробка. Падман, адным словам. Н. Бучынская, каб 
пашырыць веды чытачоў, зрабіла сваю гераіню Машынку 
вельмі дапытлівай: За апошнія дні яна, напрыклад, вывучыла 
новыя словы: аптэка – там людзі купляюць лекі, бібліятэка – 
тут чытаюць цікавыя кніжкі. 

Другая тэндэнцыя – імкненне зрабіць дзіцячую кнігу 
цікавай і для дарослага. Некаторыя аўтары ствараюць казкі 
філасофскай, прытчавай скіраванасці (Р. Баравікова, А. Мас-
ла). Усе казкі аналізуемай кніжнай серыі з задавальненнем 
успрымаюць і дарослыя чытачы, але асабліва адметнай у гэ-
тым сэнсе з’яўлецца кніга П. Васючэнкі «Каляровая затока». 
Тут ёсць пласт зместу, які ў поўнай меры будзе зразумелы 
толькі дарослым, таму бацькі, якія будуць чытаць зборнік 
сваім дзецям, не толькі парадуюць дзіця, але і самі атры-
маюць задавальненне. Прывядзём некалькі цытат. Перса-
наж зборніка Апантаны Рыбалоў апраўдвае сваё імя: Зло-
віць рыбку, сфатаграфуецца з ёю, пацалуе ў носік і выпусціць 
назад у ваду. Пра няўдалую рыбалку на Каляровай Затоцы 
аўтар піша так: Лавіў ён на чарвяка, на кузурку, на жука-
скарабея, на пражаны гарох, на печаную бульбу, на банан, на 
баклажан, на батон і на французскі адэкалон – ды ўсё без 
жаданага поспеху. Так што не было яму ў той дзень з кім 
сфатаграфавацца і пацалавацца. 

Трэцяя тэндэнцыя – павышэнне культуры рэдакцыйна-
выдавецкай падрыхтоўкі кніг. Мы не ставім пад сумненне 
якасць работы рэдактараў савецкага часу. Праца з тэкстам 
была глыбокая, неадрэдагаваныя творы не маглі трапіць да 
чытача (на жаль, сёння такое не рэдкасць). Найвышэйшай 
ацэнкі заслугоўвае і савецкая школа ілюстравання дзіцячых 
твораў. Гаворачы пра павышэнне культуры рэдакцыйна-
выдавецкай падрыхтоўкі кнігі, мы маем на ўвазе не твор, а ме-
навіта выданне, дзе і тэкст, і ілюстрацыі, і ўсе кампаненты 
даведкавага апарата, і якасць паперы, і колер фарбаў, і фар-
мат выдання прадуманы і ўтвараюць адзінства, садзейніча-
юць рэалізацыі задумкі аўтара твора і аўтара серыі. 

Адзначым удалую задумку аўтара серыі «Казкі XXI ста-
годдзя» Алены Масла, а таксама супрацоўнікаў выдавецт-
ва «Мастацкая літаратура»: кнігі пачынаюцца ўступным 
словам аўтара і заканчваюцца словамі мастака-ілю-
стратара. Аўтар у сваім уступным слове акрэслівае задуму, 
прычыны, якія падштурхнулі ўзяцца за пяро. Жыццёвае 
крэда ілю стра тара, кароткія звесткі пра яго дапамагаюць 
чытачу ўявіць працу над выданнем, адчуць ўдзячнасць да 
тых людзей, што падарылі цікавую кнігу, прыцягваюць 
увагу да іх фотаздымкаў. Ілюстравалі зборнікі аналізуемай 
серыі На талія і Алена Кійко, Алена Ярмоленка, Марыся 
Лось, Ян Жвірбля. Кнігі надрукаваны на якаснай афсет-
най паперы, маюць нестандартны, павялічаны фармат – 
84×100 1/16. Ты па графскія работы таксама выкананы на 
высокім узроўні. 

Падводзячы вынік, адзначым, што ў сучаснай літара-
турнай казцы традыцыі і наватарства арганічна спалучаюц-
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ца. Жанравыя прыкметы зместу і формы казкі аўтарамі вы-
трымліваюцца. Разам з тым, пісьменнікі пашыраюць маг-
чымасці традыцыйнага жанра: у адборы персанажаў, у ад-
сутнасці яўна выражанага канфлікта дабра і зла, у ла ка лі-
зацыі прасторы, у дамінаванні пазнавальнага аспекта змес-
ту. Спецыялісты выдавецкай справы са свайго боку прапа-
нуюць якасныя, прыгожыя выданні, якія сведчаць аб тым, 
што працавалі над імі таленавітыя людзі з вялікай любоўю 
да дзяцей. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ РКИ

Инга Киквидзе (Кутаиси, Грузия)

Современная методика обучения иностранным язы-
кам ориентирована на формирование у учащихся реальной 
коммуникативной компетенции, способной обеспечить 
адекватное общение и взаимопонимание в современном 
обществе. Подготовка молодёжи к жизни в поликультур-
ном мире – важнейшая задача, на решение которой нацеле-
но университетское образование. В докладе Международ-
ной комиссии по образованию отмечается, что одна из 
важнейших функций обучения – научить людей жить вме-
сте, помочь им преобразовать существующую взаимозави-
симость государств и этносов в сознательную солидар-
ность. В этих целях образование должно способствовать 
тому, чтобы, с одной стороны, человек осознал свои корни 
и тем самым мог определить место, которое он занимает 
в мире, и с другой – привить ему уважение к другим культу-
рам [2, с. 52]. 

Безусловно, только через постижение собственных 
кор ней, уникальности своей культуры и языка, на основе 
осмысления культурных ценностей собственного народа 
возможно формирование чувства уважения к другим куль-
турам, способности видеть, признавать их своеобразие 
и ценность. 

Этнокультурное обучение последовательно осущест-
вляется в течение всего процесса воспитания и обучения. 

Особая роль иностранного языка в комплексном про-
цессе приобщения учащегося к «чужой» культуре опреде-
ляется тесной генетической связью языка народа с его куль-
турой, менталитетом. В современной лингвистике, для ко-
торой характерен углубленный интерес к вопросам соотно-
шения языка и сознания, образа мышления народа, под-
тверждаются положения о специфике национальных кон-
цептосфер, о значимости изучения языковой картины мира 
для понимания специфики национальной концептосферы, 
о необходимости изучения языка с ориентацией на приоб-
ретение лингвокультурологической информации. 

В процессе преподавания русского, как и любого ино-
странного языка, следует обязательно учитывать данный 
фактор, поскольку овладение иностранным языком – это 
не только изучение его лексической и грамматической си-
стем, а также знакомство с другим миром, с иным мирови-
дением, с особым семантическим наполнением. «Изучить 
чужой язык не значит привесить новые ярлычки к знако-
мым объектам. Овладеть языком – значит научиться по-
иному анализировать то, что составляет предмет языковой 
коммуникации» [1, с. 382]. Здесь уместно вспомнить гру-
зинскую пословицу Человек столько раз человек, сколько 
языков он знает. 

Безусловно, в процессе обучения иностранному языку 
невозможно усвоить все стереотипы, характерные нацио-
нальной языковой картине мира, поскольку, по мнению ис-
следователей, они относятся к сфере бессознательного. 
Стереотипы родной культуры так или иначе будут опреде-
лять восприятие культурных стереотипов изучаемого язы-
ка [3, с. 18]. Тем не менее, задача состоит в том, чтобы мак-
симально углубить знание изучаемого иностранного языка, 
расширить круг информации о фоновом наполнении ком-
муникативных единиц. 

Этнокультурный материал, используемый для форми-
рования этнокультурной компетенции студентов, много-
образен. В вузовской практике можно выделить два основ-

ных способа преподнесения студентам лингвокультуро-
логической информации: 1) введение в программу специ-
альных курсов, нацеленных на изучение страноведческой 
и культурологической информации, таких, как: странове-
дение, введение в славянскую филологию, лингвокультуро-
логия, фольклор и т. д.; 2) последовательная этнокультур-
ная ориентированность обучения иностранного языка, ко-
торая реализуется практически на протяжении всего перио-
да обучения. 

Университетская программа по иностранному языку, 
нацеленная на овладение студентами русским языком на 
втором сертификационном уровне, предполагает достаточ-
но высокую степень лингвистической и экстралингвисти-
ческой корректности при решении коммуникативных за-
дач. Для этого необходимы фоновые знания, которые не-
возможно приобрести лишь в процессе изучения теорети-
ческих дисциплин. Формирование коммуникативных ком-
петенций в основном происходит на практических заняти-
ях по русскому языку, включающих работу по всем четы-
рём направлениям, аспектам – аудирование, чтение, пись-
мо, говорение. Обогащение речевых возможностей студен-
тов этнокультурной информацией реализуется, с одной 
стороны, с помощью тематически подобранных и системати-
зированных материалов об истории, географии, быте, госу-
дарственном устройстве и т. д. страны изучаемого языка.

В таком процессе информативно наиболее значимыми 
являются языковые единицы – слова и фразеологизмы, так 
называемая безэквивалентная лексика, в основном отража-
ющая особенности природных или социально-политиче-
ских явлений, быта и менталитета народа. Именно эти сло-
ва являются ключом к пониманию специфики националь-
ной языковой картины мира. С воспитательной и образо-
вательной точек зрения богатейшим материалом являются 
паремии, фольклорные образы, которые, благодаря своей 
художественной силе, глубине и жизненности, в известном 
отношении служат нормой и образцом. Язык пословиц, пого-
ворок, загадок, прибауток – образец живой народной речи – 
характеризуется ярким этническим колоритом и с наи боль-
шей полнотой отражает культурные ценности народа. 

На занятиях семантизация таких единиц и образов, их 
введение в сферу коммуникативной компетенции учащих-
ся происходит в основном в процессе работы над текстами. 
Поэтому правильный, продуманный подбор текстов имеет 
огромное значение. Тексты или фрагменты текстов должны 
соответствовать познавательным и коммуникативным по-
требностям студентов, что будет способствовать положи-
тельной мотивации учащихся, углублению их интереса к изу-
чаемому иностранному языку и народу – носителю этого 
языка. В качестве текстового материала, в основном, безу-
словно, отбираются образцы художественной литературы 
или фрагменты из произведений. Культурологически цен-
ная информация, представленная в художественном про-
изведении, в силу создания эстетической установки, повы-
шает интерес учащегося и лучше запоминается. 

Однако следует отметить, что тексты, отбираемые для 
работы в целях изучения языка, должны быть разнообраз-
ны в жанровом отношении, чтобы учащийся смог охватить 
всю многокрасочную палитру типов речи, ознакомиться 
с стилистическими особенностями текстов различных жан-
ров. Например, без соответствующего анализа особенно-
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стей текстов СМИ учащемуся сложно будет ориентиро-
ваться в современном журналистском дискурсе, насыщен-
ном новыми лексическими единицами и фразеологизмами, 
а также словами, используемыми в переосмысленном зна-
чении.

Для достижения требуемых результатов в рассматри-
ваемом нами аспекте преподавания иностранного языка 
необходима последовательная работа на продолжении все-
го времени обучения студентов. Главное, на наш взгляд, вы-
работать у учащегося умение замечать, улавливать и рас-
познавать в иноязычном тексте, дискурсе специфическую 
«ауру» лексических единиц, образов, символов, стереоти-
пов и т. д. и сформировать у них положительную мотива-
цию к изучению иностранного языка, чтобы студент с ин-
тересом занимался самостоятельно. Поэтому важная зада-
ча преподавателя иностранного языка – поиск оптималь-
ных способов создания положительных мотивов. В реше-
нии данной задачи большую роль играет стимулирование 
интереса к этнической культуре народа-носителя изучае-
мого языка, поскольку именно этот интерес представляет 

собой тот внутренний мотив, который, в отличие от внеш-
них мотивов (как то: мотив долга, обязанности, мотив оцен-
ки, личного благополучия), имеет положительный характер.

Таким образом, расширение этнокультуроведческого 
материала способствует эффективному решению задачи 
формирования у студентов тех фоновых знаний, которые 
необходимы для достижения уровня владения иностран-
ным языком, адекватного современным требованиям ком-
муникации в поликультурном мире. 
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ЛІТАРАТУРНАЯ АДУКАЦЫЯ: ПЕДАГАГІЧНАЯ І КУЛЬТУРАЛАГІЧНАЯ СУТНАСЦЬ ПАНЯЦЦЯ

Паліна Лявонава (Мінск, Беларусь)

Адукацыя – універсальная каштоўнасць культуры, 
сфера жыццядзейнасці ўсіх людзей, незалежна ад іх статуса 
і менталітэта, этнічнай прыналежнасці, месца жыхарства, 
канфесіі і вобраза жыцця. Без практыкі навучання і сама-
адукацыі, выхавання і самавыхавання немагчыма дасяг-
нуць духоўнага развіцця асобы і ўсяго грамадства, адэк-
ватных культурнай атмасферы свайго часу. Адукацыя разу-
меецца ў педагогіцы яшчэ і як сістэма і працэс навучання 
і выхавання, а таксама як іх вынік. 

Літаратурная адукацыя – частка агульнай адукацыі ча-
лавека, прызначаная сістэматычна і паслядоўна далучаць 
школьнікаў і студэнтаў да мастацтва; чалавеказнаўчая, гу-
манітарная дысцыпліна, у найбольшай ступені звязаная 
з вобразам дасканалага чалавека, які жыве ў далёка не дас-
каналым, зменлівым свеце. Праз мастацкі вобраз як най-
больш універсальную, рознабаковую і ёмістую форму асва-
ення быцця чытач глыбей пачынае разумець сябе і Іншага, 
навучаецца суперажываць, уступаць у духоўныя зносіны з лі-
та ратурным героем, далучаецца да сутворчасці з аўта рам, 
адкрывае сябе як асобу. Літаратурная адукацыя вы кон вае 
аб’яднальную функцыю, злучаючы самасвядомасць таго, 
хто вучыцца, з шырокай прасторай нацыянальнай культу-
ры, з панарамай тыповых нацыянальных характараў. Ва 
ўмо вах трансфармацыі практыкі сучаснай сярэдняй і вы-
шэй шай школы літаратурная адукацыя набывае функцыю 
найважнейшага сродку нацыянальна-культурнага сама вы-
з начэння моладзі. 

Педагагагічная і культуралагічная сутнасць паняцця 
«літаратурная адукацыя» паяднаныя настолькі моцна, што 
аддзяліць іх можна, мабыць, толькі ўмоўна дзеля больш 
дэталёвага разгляду кожнага з гэтых аспектаў. Паяднанасць 
тлумачыцца найперш тым, што адукацыя і літаратура – 
толькі часткі культуры, калі зыходзіць з разумення апош-
няй як духоўнага вопыту шматлікіх пакаленняў, зместам 
якога з’яўляюцца каштоўнасныя сэнсы з’яў, рэчаў, форм, 
норм, ідэалаў, дзеянняў і адносін, думак і пачуццяў, вы ра-
жаных у спецыфічных знаках і знакавых сістэмах (1, с. 94). 
Культура выступае перадумовай і вынікам адукацыі чала-
века, таму што адукацыя служыць адным з аптымальных 
шляхоў уваходжання чалавека ў навуку, а значыць, і ў свет 
культуры, з’яўляецца практыкай яго сацыялізацыі, забяс-
печвае захаванне культурнай традыцыі, фармаванне гра-
мадскага і духоўнага жыцця асобы, трансляцыю культурна 
аформленых узораў чалавечай дзейнасці. Разам з тым 
адукацыя выступае тым сацыяльным інстытутам, цераз які 
перадаюцца і ўвасабляюцца базавыя культурныя каш-
тоўнасці, праграмуюцца мэты развіцця грамадства. Аду-
кацыя паскарае культурныя змены і сацыяльныя пе раў-
тварэнні. 

Літаратура – складовая частка мастацкай культуры. 
Праз мастацтва слова чалавек далучаецца да Красы як 
найвышэйшай каштоўнасці, спасцігае праявы Дабра, Ісці-
ны, Свабоды і іншых вартасцей або таямніц жыцця. Літара-
тура як від мастацтва ёсць перш за ўсё духоўная каш тоў-
насць, г. зн. яна належыць да культурных ідэалаў і ўзораў. 
Але ў адрозненне ад іншых каштоўнасцей, якія маюць не-
абмежаваную перспектыву свайго ўдасканалення, маста-
цтва ёсць каштоўнасць, якая ажыццявілася, знайшла для 
сябе адэкватную мастацкую форму. І ў той ступені, у якой 
твор мастацтва вобразна адпавядае аўтарскай задуме, ён 
культурна завершаны, гістарычна, нацыянальна і са цыяль-
на канкрэтны. Літаратура і мастацтва – гэта і асобая форма 
пазнання свету і чалавека, але, у адрозненне ад фармальна-
лагічнага, яна дае сінтэзаванае, закончанае веданне, якое 
мае ўласны крытэрый ісціны. Рускі вучоны А. Казін піша: 
«Разумовая (адцягненая) бясконцасць дыскурсіі пераадоль-
ваецца ў мастацтве самавідавочнасцю інтуіцыі менавіта 
таму, што асновай, крытэрыем і мэтай мастацкага пазнання 
з’яўляецца не той ці іншы бок чалавечай практыкі (скажам, 
лагічна асэнсаваны як у навуцы), а ўся гэта практыка як 
адзіная». (2, с. 12). Хаця існуюць розныя спосабы пазнання, 
апісання, мадэлявання культуры, толькі мастацтва здоль-
нае духоўна-практычна «эксперыментаваць» з ёй як з цэ-
лас ным тыпам чалавечых адносін да рэчаіснасці, асэнсавана 
аднаўляць і паўтараць жыццёвыя альтэрнатывы, якія яна 
дае. (3, с. 79). Нарэшце, літаратура выступае формай і спо-
сабам чалавечых зносін, на што ў свой час звяртаў увагу 
яшчэ Л. Талстой і што атрымала навуковае асвятленне 
ў працах М. Бахціна. Як вядома, духоўныя зносіны – гэта 
інструмент культуры, прыстасаваны да выхавання чалаве-
ка: фармавання яго каштоўнаснай сферы, светаадчування 
і светапогляду, адносін да іншых і да самога сябе. Асобасныя 
сэнсы выпрацоўваюцца самастойна, а не перадаюцца разам 
з інфармацыяй, выспяваюць на аснове перажыванняў, а не 
транслююцца чыста рацыянальным спосабам. Літаратура 
завязвае ўяўляемыя зносіны і тым самым далучае да ўлас-
ных каштоўнасцей: эстэтычных перажыванняў, маральных 
праблем, ідэй, палітычных перакананняў і інш. Яна вы-
ступае спосабам цэласнага выхавання духоўнага свету 
асобы, звяртаючыся да яе як да суб’екта, і дае такую глыбіню 
і паўнату самараскрыцця, якая амаль што немагчымая 
ў рэальных зносінах. Мастацкая літаратура – гэта і спосаб 
мадэлявання саміх зносін, прытым, такіх, вынікі якіх зара-
ней невядомыя ні чытачу, ні персанажам, паколькі кожны 
з іх для ўсіх астатніх таксама выступае суб’ектам, здольным 
выбраць сваю лінію паводзін. Нездарма літаратуру іншы 
раз называюць самасвядомасцю культуры, а літаратура як 
навучальны прадмет у сярэдняй або вышэйшай школе – 
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адна з цэнтральных гуманітарных дысцыплін, на якую 
ўскла даецца развіццё свядомасці і самасвядомасці наву-
чэнцаў, іх унутранай духоўнай культуры, эстэтычнага гус-
ту, новага мастацкага мыслення. 

У гуманітарнай адукацыі школьнікаў і студэнтаў літа-
ратура дае багаты плён у выхаванні. А паколькі ў якасці 
мастацтва слова яна патрабуе ад свайго чытача адэкватнага 
ўспрымання, а значыць, аналіза і інтэрпрэтацыі сэнсаў, 
пры хаваных у знакавых носьбітах, то можна гаварыць пра 
семіётыку культуры як пра адну з найбольш відавочных лі-
ній сувязі літаратуры і культуры. Менавіта слова, мастацкі 
тэкст, дазваляе вывучаць мову як знакавую сістэму, не ада-
собленую ад асобы, выводзіць школьнікаў далёка за межы 
сістэмы, накіроўвае да носьбіта, карыстальніка і творцы 
мо вы – да чалавечай асобы. Мова тады асвойваецца вучня-
мі як культурная спадчына ў адзінстве пачуццёвага, рацыя-
нальнага і духоўнага, выступае як рэалізаваная ўнутраная 
форма выражэння зместу культуры і як сродак перадачы 
культурных ведаў, а камунікатыўна-дзейнасны падыход 
у вывучэнні мовы спалучаецца з культурна-гістарычным. 
Вывучэнне ж літаратуры дапамагае школьнікам адкрываць 
сэнсы ў тэкстах беларускай і рускай культурных традыцый, 
далучацца да праўдзівага летапісу складанага гістарычнага 
лёсу народа, духоўна асэнсоўваць быццё нацыі. 

Звернемся да больш дэталёвага разгляду педагагічнай 
сутнасці паняцця «літаратурная адукацыя», да пастаноўкі 
мэты і вызначэння зместу вывучэння літаратуры. 

Мэта навучання прадмету сфармулявана ў апошняй 
рэдакцыі праграмы сярэдняй школы (2009) як «далучэнне 
школьнікаў да багацця беларускай і сусветнай мастацкай 
культуры, эстэтычнае спасціжэнне вучнямі свету, склада-
насці чалавечых узаемаадносін і на гэтай аснове выхаванне 
асобы…» (4, с. 4). Такая фармулёўка пры ўсёй яе слушнасці, 
усё ж занадта агульная і недастаткова канструктыўная для 
навучальнага працэсу, бо яе даволі складана перавесці 
ў мэты-эталоны. Яе варта канкрэтызаваць, г. зн. раздзяліць, 
развесці задачы навучання, выхавання і развіцця асобы, 
паставіць іх у пэўнай паслядоўнасці, выяўляючы кожны раз 
той пазітыў, дзеля якога патрэбны вызначаныя веды або 
ўмен ні. У якасці рабочага варыянту разгледзім наступнае 
азначэнне мэты, якое мы даём праз пералік вынікаў аду-
кацыі.

«Вывучэнне адукацыйнай галіны «Літаратура» павінна 
забяспечыць:

– фармаванне ў вучняў сістэмы літаратурных ведаў як 
кампанента гуманітарнага светабачання і мыслення;

– развіццё чытацкіх і маўленчых уменняў вучняў – 
срод ку самавыяўлення і самавыхавання, неабходнай умовы 
для дыялогу з літаратурнымі героямі, аўтарам твора і з са-
мім сабой, з іншымі людзьмі, наогул, з мастацтвам або на-
вукай;

– развіццё і ўдасканаленне ўмення эстэтычна ўспры-
маць і аналізаваць літаратурны твор, карыстаючыся ўсімі 
набытымі ведамі і ўласным чытацкім ды жыццёвым досве-
дам як асновай для разумення адметнасці творчасці пісь-
менніка, для развіцця здольнасці адрозніваць сапраўднае 
мастацтва ад падробак пад яго, высокае і нізкае ў паводзі-
нах чалавека;

– усведамленне грамадскага значэння літаратуры як 
складніка мастацтва і культуры, як сродку духоўнага асэн-
са вання быцця нацыі, універсальнай формы зносін паміж 
людзьмі;

– выхаванне асобы вучня: яго эмоцый, пачуццяў, волі, 
мастацкага густу, духоўнай культуры, свядомасці і самасвя-
домасці.

Такое больш дэталёвае вызначэнне адукацыйных задач 
дазваляе выкладчыку адштурхнуцца ад іх пры пастаноўцы 
дыягнастычных мэт вывучэння канкрэтных раздзелаў, тэм, 
а значыць, дае яму большую магчымасць для пераходу 
з традыцыйнага на тэхналагічнае навучанне. Разам з тым 
ствараецца аснова для паслядоўнай і сістэматычнай рэа лі-
зацыі культуралагічнай сутнасці літаратурнай адукацыі. 
Сёння яна закладзена ў праграмы і разумеецца шмат якімі 
навукоўцамі, матадыстамі і настаўнікамі як выяўленне на 
ўроках літаратуры нацыянальных і агульначалавечых ма-
раль ных каштоўнасцей, увасобленых у літаратурных тво-

рах, і як аналіз іх у якасці фактаў мастацтва слова, а не 
ілюстрацыі да прынятых у грамадстве ідэалагічных кі рун-
каў, г. зн. у адзінстве зместу і формы, у спецыфіцы родава-
жанравай мастацкай прыроды. 

Змест школьнага прадмета «Літаратура», як вядома, 
складаюць: а) веды, б) вопыт ажыццяўлення дзейнасці: чы-
тац кай, маўленчай, эстэтычнай, г. зн. уменні рэпра дук цый-
нага тыпу, в) вопыт ажыццяўлення творчай дзейнасці або 
ўменні творчага характару, г) вопыт эмацыянальна-каш-
тоў насных адносін да аб’екта, суб’ектаў, працэсу і прадукта 
дзейнасці. Чацвёрты кампанент, згодна педагагічнай тэо-
рыі, і ўвасабляе сабой выхаванне, заўсёды неаддзельнае ад 
навучання. Усе кампаненты зместу навучання неаходныя 
ў кожнай чалавечай дзейнасці, патрэбныя для арыентацыі, 
аднаўлення, захавання сацыяльнага вопыту, назапашанага 
ў культуры, для стварэння новых элементаў сацыяльнага 
вопыту. І ўсе яны цесна звязаныя паміж сабой. 

На нашу думку, педагагічная сутнасць паняцця «літара-
турная адукацыя» у вышэйшай школе не так ужо істотна 
адрозніваецца ад школьнай. Галоўнае адрозненне палягае 
ў аб’ёме ахопу матэрыялу, у сканцэнтраванасці ўвагі на за-
канамернасцях і асаблівасцях літаратурнага працэсу, на 
прадстаўленасці багацця класічнай літаратурнай спадчыны 
і разнастайных кірункаў ды плыней сучаснага слоўнага мас-
тацтва. Значна часцей і з большай глыбінёй, чым у школе, 
студэнты аналізуюць мастацкія творы розных стыляў, ро даў 
і жанраў, займаюцца інтэрпрэтацыяй творчасці ай чын ных 
і замежных аўтараў, удасканальваюць свае твор чыя здоль-
насці, развіваюць уменні параўноўваць, абагульняць, сама-
стойна папаўняць свае літаратурныя веды, уводзіць іх у пэў-
ны культурны кантэкст. Аднак, фармулёўка мэты літаратур-
най адукацыі ў вну, якая зводзіцца ў асноў ным толькі да 
раскрыцця разнастайнасці і асаблівасцей літаратурнага 
пра цэсу на пэўным этапе гісторыі літаратуры, таксама па-
вінна быць, на нашу думку, перагледжана і ўда кладнена 
з тым, каб выкладчыкі і студэнты лепш усведамлялі яе педа-
гагічную і культуралагічную сутнасць, каб больш увагі нада-
валася эстэтычнаму і камунікатыўнаму аспек там вывучэння 
літаратуры, а веды студэнтаў не станавіліся фармальнымі 
і адчужанымі ад асобы (аўтара, чытача-студэнта, вы клад-
чыка як пасрэдніка паміж літаратурай і яе чытачамі). 

Неабходнасць перапрацоўваць, засвойваць вялікі аб’ём 
інфармацыі ў параўнаўча сціслыя тэрміны, практычна без 
уліку эмацыянальнага фактара і індывідуальных асаблівас-
цей засваення, вядзе да страты асобаснага кампаненту 
ў структуры ведаў, калі разуменне ўсё часцей замяняецца 
пераказам, а замест сапраўднай адукаванасці ўтвараецца 
«напаловуадукаванасць» і «напаловумаральнасць», што зу-
сім слушна падкрэсліваюць расійскія вучоныя (5, 6, 7) і чаго 
дамагаемся пазбегнуць мы ў тэорыі і практыцы літаратур-
най адукацыі ў вышэйшай школе (8). 
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УРОКІ ПАЗАКЛАСНАГА ЧЫТАННЯ І РАЗВІЦЦЯ МАЎЛЕННЯ Ў ПЯТЫМ КЛАСЕ

Алесь Макарэвіч (Магілёў, Беларусь)

На сучасным этапе выкладання літаратуры ў сярэдняй 
школе важным фактарам з’яўляецца арганізацыя працы 
нас таўніка і вучняў па сістэме перспектыўных ліній. Галоў-
ныя мэты навучальнага характару пры гэтым наступныя. 
Фарміраванне ўменняў успрыняцця і ацэнкі: 

– мастацкага вобраза ў кантэксце адпаведнага твора – 
бліжняя перспектыва;

– твора пісьменніка ў межах яго творчай спадчыны – 
сярэдняя перспектыва;

– мастацкага твора, спадчыны пісьменніка і нацыя-
наль най літаратуры ва ўзаемасувязі літаратурных праяў – 
дальняя перспектыва. 

У сувязі з гэтым павінна адбывацца паэтапнае фармі-
раванне ўменняў і назапашванне ведаў для здзяйснення 
вучнямі адпаведных відаў дзейнасці пры падрыхтоўцы іх да 
выканання розных форм працы. Прычым гэтыя формы 
пра цы, алгарытмы іх выканання мэтазгодна паступова 
ўсклад няць. 

Пры гэтым важна, каб вучні выразна ўсведамлялі, на 
якім этапе іх навучання, у якіх відах, формах дзейнасці 
спатрэбіцца тое, чым яны займаюцца пры падрыхтоўцы да 
таго ці іншага ўрока, пры выкананні заданняў на адпа вед-
ных уроках. 

Усведамленне школьнікамі бліжэйшых, сярэдніх і даль-
ніх перспектыў іх вучэбнай дзейнасці дазваляе больш 
рацыянальна, эфектыўна наладжваць тыя ці іншыя формы 
іх працы, не паўтараючы некаторыя яе этапы, вызваляючы 
пры гэтым час і (галоўнае!) адпаведны запас энергіі – разу-
мовай, фізічнай – на здзяйсненне планаў творчага характа-
ру. Рацыянальна арганізаваная інтэлектуальная дзейнасць 
спрыяе назапашванню не толькі фактычнай інфармацыі 
пэўнага кшталту, паступальнаму фарміраванню ўменняў 
і навыкаў адпаведнай скіраванасці, але і спрыяе ўзнікненню 
ў суб’екта такой дзейнасці ўпэўненасці ў сваіх сілах, жадан-
ня творчага прымянення назапашаных ведаў і навыкаў. 

Паколькі ў сістэме літаратурнай адукацыі пяты клас 
з’яўляецца пераходным этапам ад пачатковага навучання 
(літаратурнае чытанне) да сярэдняга (літаратурнае наву-
чанне), то вельмі важна з самага пачатку яго здзяйснення 
вучыць вучняў рацыянальнай арганізацыі працы з выхадам 
на развіццё іх творчых здольнасцей. Важна пры гэтым пас-
таянна арыентаваць школьнікаў на тое, калі, у якіх формах, 
відах дзейнасці спатрэбяцца ім вынікі іх працы. Такі пады-
ход павінен быць сістэмным. У сувязі з гэтым звернемся да 
характарыстыкі наступных аспектаў з улікам сістэмы перс-
пек тыўных ліній: а) выбар форм навучальнай і творчай 
дзей насці вучняў, вызначэнне твораў для пазакласнага 
чытан ня; б) асаблівасці арганізацыі і правядзення ўрокаў 
па развіцці маўлення і пазакласнага чытання. 

«Вучэбная праграма для агульнаадукацыйных устаноў 
з беларускай і рускай мовамі навучання. Беларуская літара-
тура. V–ХІ класы» вызначае толькі колькасць гадзін на 
ўрокі па развіцці маўлення і «прыкладны спіс твораў для 
пазакласнага чытання». 

«Прыкладнае каляндарна-тэматычнае планаванне па 
вучэбным прадмеце «Беларуская літаратура» <…> (V клас 
агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі 
навучання)» не акрэслівае канкрэтныя формы творчай 
дзей насці вучняў на ўроках па развіцці маўлення (даюцца 
рэ камендацыйныя парады адносна гэтых формаў). Што ты-
чыцца вызначэння твораў для ўрокаў пазакласнага чы тан-
ня, то яно ўвогуле адсутнічае; паколькі «Вучэбная прагра-
ма…» такое вызначэнне адсылае настаўніку: «на выбар». 
Пры гэтым варта звярнуць увагу на тое, што «Прыкладнае 
ка ляндарна-тэматычнае планаванне…» вызначае і пасля-
доў насць: спачатку ідуць урокі па развіцці маўлення, а по-
тым урокі пазакласнага чытання. Акрамя гэтага, у адносі-
нах да ўрокаў пазакласнага чытання ў «Прыкладным ка-
лян дарна-тэматычным планаванні…» назіраецца некато-
рая супярэчнасць: іх паслядоўнасць, далучэнне да адпавед-
нага зместу «Вучэбнай праграмы…» можна харак та ры за-

ваць як механічныя (адносна раўнамернае размеркаванне 
па чвэрцях), бо не ўлічваецца пры гэтым тэматычны, праб-
лемны, тэарэтычны кантэкст твораў для абавязковага 
выву чэння. Варта было б пры гэтым вызначыць у «Прык-
лад ным каляндарна-тэматычным планаванні…» пералік 
тво раў для кожнага з чатырох урокаў пазакласнага чытання 
з улікам тэматыкі, праблематыкі, вобразаў твораў для абавяз-
ковага чытання і твораў для ўрокаў пазакласнага чы тан ня.

Рэкамендацыйны характар гэтых частак як «Вучэбнай 
праграмы…», так і «Прыкладнага каляндарна-тэматычнага 
планавання…», з аднаго боку, спрыяе творчаму падыходу 
настаўніка да арганізацыі адпаведных урокаў, з другога, са-
дзейнічае парушэнню сістэмнасці пры іх планаванні і пра-
вядзенні, бо настаўнік у такіх умовах «творчай самастой-
насці» аказваецца дастаткова часта непадрыхтаваным да 
пас пяховай працы. Болей за тое, як паказвае практыка, 
настаўнікі дастаткова часта фармальна падыходзяць да 
пра вядзення ўрокаў па развіцці маўлення, а ўрокаў па за-
клас нага чытання і зусім пазбягаюць, матывуючы гэта 
рознымі прычынамі. 

У сувязі з акрэсленым вышэй прапануем адзін з маг-
чымых варыянтаў перспектыўнага плавання ўрокаў па раз-
віцці маўлення і пазакласнага чытання. Пры гэтым заў-
важым, што зыходнай метадычнай тэзай тут з’яўляецца 
наступная. Такія ўрокі павінны, акрамя іншага, выхоўваць 
у вучняў творчы падыход да выказвання сваіх думак, 
поглядаў, доказаў, вывадаў. Вучэбны працэс і яго вынікі на 
дадзеным этапе павінны спрыяць фарміраванню ў школь-
нікаў псіхалагічнай устаноўкі на творчы падыход да маў-
лення, да самастойнага ўспрыняцця літаратурнага тэксту 
і яго ацэнкі. Ад таго, наколькі паспяхова будзе дасягнута 
гэтая задача, залежыць тое, ці захочуць вучні ў далейшым 
творча падыходзіць да такіх відаў дзейнасці. Тут важна 
фар міраваць пазітыўныя іх адносіны да творчай дзейнасці, 
не перакрэсліць (ні кепскай адзнакай, ні неабачлівай ацэн-
кай, ні выбарам неадпаведных узроўню падрыхтаванасці 
вучняў форм працы) іх жаданне самавыявіцца. 

Паколькі і ўрокі пазакласнага чытання, і ўрокі па раз-
віцці маўлення маюць на мэце фарміраванне творчых 
здоль насцей вучняў, то іх неабходна праводзіць у пятым 
класе чатырма «парамі» (1-на + 1-на гадзіна): урок паза-
класнага чытання – адразу пасля яго урок па развіцці маў-
лення (як гэта прапанавана «Прыкладнаым каляндарна-
тэматычным планаваннем…» у адносінах да урокаў №№ 64, 
65 [3]). Такая паслядоўнасць гэтых урокаў у падабенстве 
зместу форм працы на іх утварае своеасаблівы блок твор-
чых урокаў. «Пары» гэтых блокаў, паводле форм працы, іх 
зместу, тэматычнай скіраванасці твораў, павінны цесна 
быць злучаны з раздзеламі, у кантэксце якіх праводзяцца. 
Адпа ведныя формы працы ў межах гэтых блокаў, па-пер-
шае, садзейнічаюць падрыхтоўцы вучняў да больш эфек-
тыўнай іх дзейнасці пры выкананні заданняў да ўрокаў па 
развіцці маўлення, па-другое, больш эфектыўным пада-
гульненням, ілюстрацыям да папярэдне вывучанага матэ-
рыя лу тых раздзелаў, пасля якіх праводзяцца «пары». 

Перспектыўнае планаванне ўрокаў пазакласнага чы-
тання і ўрокаў па развіцці маўлення мэтазгодна здзяйсняць 
у наступнай паслядоўнасці. 

1. Выбар літаратурных твораў для пазакласнага чытан-
ня, прапанаваных «Вучэбнай праграмай…». Тут важна, каб 
яны тэматычна пераклікаліся з творамі, якія вывучаюцца 
абавязкова ў адпаведных раздзелах. Для ўрокаў пазакласна-
га чытання ў пятым класе прапануем наступныя творы: 
1) У. Дубоўка «Як сінячок да сонца лётаў», 2) Я. Брыль. «Цю-
цік», 3) К. Каганец. «Скрыпач і ваўкі», 4) У. Караткевіч. «Чор-
таў скарб». 

2. Выбар тэмаў для ўрокаў па развіцці маўлення з «Прык-
ладнага каляндарна-тэматычнага планавання…». Прапану-
ем наступныя: 1) вуснае выказванне на тэму «Мой родны 
кут, як ты мне мілы!», 2) абагульняльны ўрок-конкурс (рас-
казванне вучнем складзенай ім казкі), 3) вусная замалёўка на 
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падставе ўласных назіранняў за прыроднымі з’явамі, 4) раз-
горнуты адказ на пытанне з элементамі харак та рыс тыкі лі-
таратурнага героя па адным з вывучаных твораў. Урокі па 
гэтых тэмах у далейшым пры каляндарным планаванні мож-
на гарманічна аб’яднаць з урокамі пазакласнага чытання 
дзеля ўтварэння «пар» (урок пазакласнага чытан ня + урок 
развіцця маўлення), адпаведных тэматыцы раз дзелаў. 

3. Вызначэнне алгартымаў працы настаўніка і вучняў 
на перспектыву: час і форма аб’яўлення заданняў на перс-
пектыву, формы падрыхтоўкі да ўрокаў пазакласнага чы-
тання і развіцця маўлення, перспектывы канкрэтных форм 
працы на ўроках, пры выкананні дамашніх заданняў у кан-
тэксце творчага выхаду на ўрокі пазакласнага чытання 
і раз віцця маўлення. 

Каляндарнае планаванне ўрокаў пазакласнага чытання 
і ўрокаў па развіцці маўлення ў сувязі з прыведзенымі вы-
шэй прапановамі можа здзяйсняцца ўжо ў адпаведнасці 
з узроўнем падрыхтаванасці вучняў, творчымі іх здольнас-
цямі і інш. 

Магчымымі формамі падрыхтоўчай працы да ўрокаў 
пазакласнага чытання і непасрэдна на гэтых уроках могуць 
быць тыя, якія прапанаваны Верціхоўскай у кантэксце 
падрыхтоўкі да ўрока і яго правядзення па творы А. Фе да-
рэнкі «Шчарбаты талер» [2, с. 127–167]. 

Этапы ж падрыхтоўкі да ўрокаў па развіцці маўлення 
могуць быць наступнымі: а) аб’яўленне тэмаў і прыблізных 
да іх планаў у самым пачатку працы з адпаведным раздзе-
лам падручніка (форма – друкаваная, на стэндзе ў кабінеце 
беларускай мовы і літаратуры); б) пры вывучэнні твораў 
для абавязковага прачытання і пазакласнага чытання мэта-
згодна здзяйсняць назапашванне фактаў, фарміраванне 

адпаведных уменняў для наступнага выканання творчых 
заданняў, работ па развіцці маўлення; на кожным уроку па-
вінен быць такі кароткі (прыблізна ў 5 хвілін) зварот; пры 
гэтым неабходна рабіць апорныя запісы ў літаратурных 
сшытках; в) невялікія творчыя дамашнія заданні. 

Такім чынам, прапанаваны тут этап працы ў сістэме 
перспектыўных ліній пры вывучэнні беларускай літаратуры 
ў пятым класе спрыяе фарміраванню ўменняў аналізу мас-
тацкага твора з паступовым назапашваннем неабходных 
ведаў не толькі для працы па вывучэнні іншых твораў для 
абавязковага вывучэння, а і для будучага вывучэння твораў 
на ўроках пазакласнага чытання, а таксама фарміравання 
адпаведных уменняў творчага выказвання вучняў у працэсе 
іх падрыхтоўкі да ўрокаў па развіцці маўлення і пры не па-
срэдным іх правядзенні. Усё гэта служыць больш паспяхо-
ваму засваенню вучнямі матэрыялу беларускай літаратуры 
ў пятым класе. 
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ФОЛЬКЛОРНІ ІДЕЇ В КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІЙ СПАДЩИНІ ПЕДАГОГІВ 
КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛЯТТЯ

Лариса Орєхова (Одеса, Україна)

Зміст освіти і виховання тільки тоді буде успішним 
і спроможним творчо розкрити та розвинути індивідуальні 
здібності учнів, їхні інтелектуальні можливості і нахили, 
коли він співзвучний з багатовіковою культурою рідного 
народу. Віра й культура перетворюють народ на свідому на-
цію, що глибші й більші вони, то національно свідоміший 
народ. Відомі лінгводидакти Б. Грінченко, І. Огіенко, О. По-
тебня, І. Срезневський, К. Ушинський, вважали, що засада-
ми у процесі відродження української національної культу-
ри є: відновлення навчання рідною мовою, забезпечення 
реалізації принципу природовідповідності; національне 
ви ховання та навчання має ґрунтуватися на вивченні куль-
турної спадщини свого народу. У школах обов’язково має 
здійснюватися робота щодо вивчення традицій, тра ди цій-
них ремесел, розвитку декоративно-прикладного мисте-
цтва в рідному краї. Учені наголошували, що національне 
виховання – це система засобів, форм, прийомів навчаль-
но-виховної діяльності, що зумовлена реалізацією принци-
пу національного виховання і спрямована на формування 
гармонійно розвинутої особистості, яка спроможна на за-
своєння світоглядних, морально-етичних, естетичних, пси-
хо-етнографічних особливостей певної нації як основи піз-
нання загальнолюдського. 

 Означене вимагає ефективного використання етнопе-
дагогічних матеріалів. Простежити погляди професора-мо-
вознавця І. Огіенка щодо використання в навчально-ви-
ховному процесі матеріалів про Україну, її природні багат-
ства, національних героїв, поступ української нації, етно-
графічні особливості допомагають праці «Дохристиянські 
вірування українського народу», «Навчаймо дітей своїх 
української мови», «Книга нашого буття на чужині». Вче-
ний закликає прищеплювати учням любов до народного 
слова шляхом усіх видів і жанрів українського фольклору 
(казок, оповідань, пісень, прислів’їв, приказок, загадок, ско-
ромовок) і творів художньої літератури. З. Тіменник вказує, 
що засобами фольклорного матеріалу, який доречно вклю-

чався Іваном Огієнком до підручників, досягалося мимо-
вільне навчання і виховання [9, с. 153]. Послуговувався 
фольклорним матеріалом учений і у своїх мовознавчих до-
слідженнях, ілюструючи ним найрізноманітніші лексико-
граматичні мовні явища, особливо ті, які вийшли з актив-
ного мовленнєвого вжитку (прийменникові синтаксичні 
одиниці, архаїчну дієслівну форму минулого часу – аорист, 
частки і т. ін.). Чимало фольклорного матеріалу подано 
в дослідженнях, наприклад, складні, коли йдеться про так 
звану «потрійну присудковість» [5, с. 194]. 

Майбутнє освіти Б. Грінченко вбачав у відродженні ме-
режі шкіл для широких верств населення, навчально-ви-
ховний процес у яких ґрунтувався б на принципах на-
родності виховання, етнізації змісту навчального матеріа-
лу, засвоєнні духовної, культурної і мистецької спадщини 
українського та інших народів світу. Залучення дітей до ви-
вчення українського фольклору, декоративно-прикладного 
та інших видів мистецтв, на думку Б. Грінченка, сприяє 
формуванню високої моральності, відчуття нерозривної 
єдності з рідною землею, любові до Вітчизни. Передусім 
Б. Грінченко ідею народності в суспільному вихованні вва-
жав головною в педагогічній теорії видатного педагога 
К. Ушинського. Про значення національної культури і мови 
у формуванні особистості педагог багато дізнався з робіт 
вітчизняного вченого, філософа, лінгвіста О. Потебні. Спи-
раючись на вчення О. Потебні про мову і світовідчуття, 
Б. Грінченко будує свої погляди на формування національ-
ного образу освіти і образу національної дійсності. 

Завдання вчителя-словесника, на думку Івана Огієнка, 
полягає в тому, щоб призвичаювати учнів до практичної 
роботи над вивченням своєї мови. «Нехай записують у себе 
на селі говірку, нехай записують народні пісні, усякі при-
казки та перекази, апокрифи та легенди. Нехай записують, 
бо література народу – широченний лан, куди потрібно 
силу женців» – закликав учений [4, с. 22]. До дослідницької 
роботи щодо вивчення народних мовних джерел Іван Огі-
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єнко пропонував залучати, навіть, дітей молодшого шкіль-
ного віку. Зі сторінок «Граматики малої Лесі», «Рідного пи-
сання» він звертається до своїх найменших учнів із таким 
завданням: «Розпитайте у своїх дідів, чи тепер так само ба-
лакають, як балакали за їх молодості? Запишіть всі нові сло-
ва, що про їх до війни нічого не знали» [6, с. 4], «Дізнайтесь 
про походження прізвищ» [6, с. 62]. Отже, використання 
етнографічного матеріалу на уроці мови допоможе учням 
краще зрозуміти народні звичаї, обряди, повір’я, перекази, 
вірування, прилучить до народної мудрості. 

Серед виховних впливів на дитину значну роль учи-
тель Б. Грінченко надавав народним повчанням, традиціям, 
естетиці побуту і щоденній праці. Ці та інші засоби дозво-
ляли виховувати учнів у дусі християнської моралі, прище-
плювати повагу й шанобливе ставлення до праці та її ре-
зультатів, формувати глибокі громадянські почуття. Сам 
Б. Грінченко виконав справді титанічну роботу в збагаченні 
культурного середовища як автор, видавець, редактор ху-
дожньої, науково-популярної літератури для дітей, дослід-
ник й пропагандист педагогічних знань, фольклорист, 
лексикограф, історик, перекладач літератури з багатьох мов 
на родів світу і т. д. 

Палко захищаючи ідею національної освіти, Б. Грінчен-
ко водночас послідовно виступав за культурні контакти 
між народами. Він перекладав українською мовою і зразки 
зарубіжної літератури, і то з метою, щоб люди могли позна-
йомитись із життям інших народів. Як підкреслював педа-
гог, «потрібно завжди і всюди показувати людям, що їх на-
род є тільки членом великої всесвітньої сім’ї, і з цією вели-
кою сім’єю й потрібно знайомити молодого читача, хоч, 
звичайно, не так детально, як зі своїм народом. Тут особли-
во цікавими будуть борці за благо людства: Д. Гарібальді, 
А. Лінкольн, Ф. Говард, Г. Галілей» [2]. У оповіданнях, бай-
ках, казках і перекладах різних авторів, які друкував Б. Грін-
ченко, можна помітити прагнення відтворити реальності 
життя.

Кожний народ має незаперечне право на національну 
школу як засіб збереження і відтворення в молодих поко-
ліннях національного менталітету, культури і мови. У про-
тилежному випадку суспільство піддається духовній дегра-
дації і асиміляції. З погляду на просвітницько-педагогічні 
ідеї Б. Грінченка, І. Огієнка, О. Потебні, І. Срезневського, 
К. Ушинського, можна зауважити що, незважаючи на мину-
ле сторіччя, ідеї національної освіти, мови, формування на-
ціональної гідності та свідомості не тільки не стали менш 
актуальними, а набули нового, більш змістовного значення. 

Проблеми національної освіти і виховання, розвитку 
української педагогічної культури, народної педагогіки, ви-
значення мети, змісту й методів навчання і виховання до-
сліджував відомий український письменник, історик, педа-
гог Б. Грінченко у чисельних педагогічних працях («Яка те-
пер народна школа на Вкраїні», «На беспросветном пути» 
та ін. Вчений відстоював необхідність розвитку української 
національної школи, розробляв принципи та методи націо-
нального виховання. На основі аналізу історико-педагогіч-
ного досвіду різних країн педагог сформулював поняття 
про роль національної системи виховання. Він стверджу-
вав, що для гармонійного розвитку особистості в рамках 
національної системи виховання, обов’язковою умовою є 
використання всього попереднього досвіду виховної прак-
тики, який втілює в собі національні традиції, етнографіч-
ні, історико-географічні особливості розвитку країни. 
Українська національна система виховання, як вважав Б. Грін-
ченко, має своє підґрунтя, її джерела сягають в сиву давни-
ну, коли наші пращури створили самобутню хліборобську 
цивілізацію. З глибин віків розвивалася сповнена краси 
і високої моралі народна творчість: пісенна, музична, тан-
цювальна та інші. Багатогранна за змістом і формою народ-
на творчість була для просвітителя могутнім джерелом по-
повнення методів, прийомів, ідей самобутнього національ-
ного виховання. Письменник вважав за доцільне також 
випуск народних творів – казок, пісень, які могли бути ці-
кавими та корисними як дорослим, так і дітям. 

Наукові уявлення про слово та образ зародились у О. По-
тебні на матеріалі досліджень народно-поетичної творчос-
ті. Ще в юні роки він почав збирати і записувати народні 

пісні, прислів’я, приказки. Саме захоплення фольклором 
визначило його дослідницький інтерес до етнографічних, 
міфологічних та історичних джерел образів і символів на-
родної поезії, до аналізу етимології слова. Саме досліджен-
ня О. Потебнею етнографічних, історичних та міфологіч-
них джерел визначило сутність його культурологічної па-
радигми щодо проблеми навчання рідної мови, на якій 
ґрунтується сучасна лінгводидактика. Особливо приваблю-
вала його символіка слов’янських народних пісень. Розгля-
даючи образи-символи народних пісень, дослідник вихо-
див з розуміння поетичної творчості як активного процесу. 
О. Потебня поставив питання про взаємовплив різних 
жанрів народної творчості. Його головним чином цікавили 
проблеми спільності мови і стилю у творах різних жанрів. 
Для доведення висунутих тверджень мовознавець звертав-
ся до етнографічних та історичних джерел, наголошуючи 
на тому, що «народна пісня становить матеріал для мовоз-
навства, етнографії, історії, психології, та ін.» [8, с. 79]. Ува-
га до екстралінгвістичних фактів, до історії культури, сфе-
ри, в якій існувало слово, до обряду та обрядової реальнос-
ті, обрядовх дій та предметів – була сильним аргументом 
наукового методу О. Потебні, що виробляла в ньому глибо-
ку інтуїцію. О. Потебня філологічно обґрунтував та погли-
бив висунуті ще романтиками й широко підхоплені В. Бє-
лінським думки про те, що фольклор і загальнонародна 
мова – ґрунт, на якому зростає національна література й 
національна культура. В історії педагогіки найвиразніше 
ідею народності виховання сформулювали К. Ушинський 
(«Рідне слово», «Про народність у громадському вихован-
ні») та О. Духнович («Народна педагогія в пользу училищ 
і учителей сельських»). Для науковців принцип народнос-
ті – основне базове положення в теорії освіти. Тому корифеї 
вітчизняної педагогіки вимагали створення школи, яка 
була б доступна народові і відтворювала його інтереси. 

Погляд на мову і фольклор як на життєзабезпечуючі 
чинники культурного розвитку людини, народу, нації все 
більше стверджувались у філологічній науці ХІХ століття. 
Визначні філологи – вчителі, попередники та сучасники О. По-
тебні найтіснішим способом пов’язували процеси розвитку 
мовлення з процесами формування народної самосвідо-
мості. І. Срезневський був одним з тих, хто зрозумів мож-
ливість історизму в підході до мови і використав у вивченні 
слов’янських мов порівняльно-історичні принципи. О. По-
тебня вважав, що фольклорна поетика – явище по-своєму 
вельми динамічне й рухливе попри стійкість її деталей 
і форм. Ця поетика зазнає безперервної та істотної оброб-
ки, включаючись до літературних творів різних епох. До-
слідник почав перекладати «Одіссею» українською мовою, 
широко залучаючи до цього народно-поетичні образи. 
Смерть не дала завершити цю величезну працю. Але й те, 
що встиг зробити науковець, дуже переконливо підтвер-
джує його думки про широкі можливості розвитку і збага-
чення фольклорної основи в літературі. 

Досить часто, висвітлюючи роль фольклору в сучасній 
літературі, мають на увазі здебільшого фольклор минулого 
і ніби забувають про те, що в мові народу живе безліч фоль-
клорних образів, які цілком злободенні й виражають світо-
гляд сучасної людини. Про безперервний розвиток фоль-
клору свідчить дуже активне життя таких його сучасних 
жанрів, як крилате слово, прислів’я, приказка, частівка 
тощо. У цих жанрах одначе широко зустрічається традицій-
на фольклорна поетика, відомі поетичні «ходи» якої онов-
лені й підкорені новим функціям. У казці закладено вели-
чезний естетичний потенціал, який виявляється в яскраво-
му, романтичному зображенні казкового світу, ідеалізації 
позитивних героїв, обов’язковому щасливому кінці, в захо-
пленості, що поєднується із повчальністю. Прислів’ями на-
зивають короткі, влучні, глибокі за силою думки народні 
вислови та судження про життєві явища, що вирізняються 
простотою та стислістю, логічною закінченістю, образною 
виразністю. Художня цінність прислів’їв – у їх яскравій ви-
разності, різноманітності художніх засобів, особливій рит-
мічній організованості. У цих поетичних мініатюрах багато 
поезії та змісту. До прислів’їв у народному мовленні близькі 
приказки, основне призначення яких – надавати розмовно-
му мовленню барвистості, емоційної виразності, образнос-
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ті. Яскравою за образним змістом та формою є загадка. 
Мову загадок, як і мову всіх фольклорних жанрів, вирізняє 
точність, барвистість, виразність. Для загадок характерний 
високий ступінь метафоричності, ритмічна пропорцій-
ність, гіперболізація зображення завдяки виділенню, ук-
руп ненню окремих ознак і якостей, одуховленню, уособ-
ленню неживого світу, яке надає загадці особливої поетич-
ності. 

Усі жанри фольклору є доступними і зрозумілими всім 
учням від дошкілля до вищої школи. Найстародавніші дже-
рела фольклорної поетики можуть проникати до сучасної 
літератури не лише із записаних колись зразків народної 
творчості, а й набагато інтенсивніше вливатись у неї через 
мову, через живий струмінь сучасного фольклору. Фунда-
ментально досліджуючи історію мови та народної поезії, 
мовознавець показав, як багато фольклорних образів про-
довжує жити в мові навіть тоді, коли їх походження зовсім 
забуте. Ставлення до сучасної літературної мови як до но-
сія і невичерпного джерела фольклорної поетики могло б 
багато дати для вивчення фольклору в слов’янських літера-
турах. Цілком зрозуміло, що це можливо лише за умови 
обов’язкової уваги до витоків сучасної художньої мови, до 
сучасної народно-поетичної творчості, що активно живе. 
Отже, думка Б. Грінченка, І. Огіенка, О. Потебні, І. Срезнев-
ського, К. Ушинського, про те, що в мові містяться традиції 
народу і фольклор є могутнім засобом національного ви-
ховання, плідна і завжди буде зберігати свою актуальність. 
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АБ АСАБЛІВАСЦЯХ ВЫВУЧЭННЯ ФАЛЬКЛОРУ ВА ЎСТАНОВАХ АГУЛЬНАЙ СЯРЭДНЯЙ АДУКАЦЫІ 

Вольга Праскаловіч (Мінск, Беларусь)

Вучэбнай праграмай па беларускай літаратуры для 
ўста ноў агульнай сярэдняй адукацыі прадугледжана ўсе ба-
ковае і грунтоўнае вывучэнне твораў фальклору, якія паў-
стаюць перад школьнікамі ў жанравай і тэматычнай раз-
настайнасці. Пры азнаямленні з фальклорнымі тэкстамі 
ад бываецца асэнсаванне вучнямі культурна-гістарычнага 
вопыту народа. В. Вітка сцвярджаў, што «фальклор не толь-
кі песня і казка, але і аснова этычна-эстэтычных уяўленняў 
народа, яго маральны кодэкс, мудрасць выхавання і наву-
чання, яго педагогіка, яго адзіная акадэмія». 

Далучэнне вучняў да беларускага фальклору пачы на-
ецца на ўроках літаратуры ў пятым класе. У задачу курса 
лі та ратуры V класа ўваходзіць вельмі важная «самастой-
ная» мэта – увесці вучняў у сферу мастацкіх каштоўнасцей 
вуснай народнай творчасці. У кожным наступным класе 
прадугледжаны зварот (і не толькі ў цэлым, але амаль перад 
кожнай новай тэмай) да фальклорнага пачатку (у розных 
сэнсах: у прамым – як пачатак размовы, і ў пераносным – як 
яе элемент); фальклор прысутнічае як абавязковы струк-
тур ны кампанент гутаркі пра іншыя з’явы літаратуры. Гэ-
тая лінія не перарываецца аж да IX класа ўключна. Працяг-
ваецца яна ў іншым структурным выяўленні і ў далейшым. 
Як справядліва адзначаюць метадысты, «вусная народная 
творчасць мае вялікае пазнавальнае значэнне, гэта свое-
асаблівы ключ да разумення канцэптуальна-эстэтычных 
напрамкаў у творчасці пісьменнікаў, якія будуць вывучацца 
ў старшых класах» [1, с. 104]. Акрамя таго, урокі вывучэння 
фальклору дапамогуць вучням узняцца да вяршынь 
агульна чалавечых каштоўнасцей, якія, у сваю чаргу, узялі 
ўсё лепшае з этнічных скарбніц кожнага народа. З улікам 
таго, што ў літаратурнай адукацыі вылучана новая пара-
дыгматыка, у прыватнасці, арыентацыя на культуралагічны 
падыход, далучэнне вучняў да нацыянальнага фальклору 
асаблівае значэнне набывае на ІІ ступені агульнай сярэдняй 
адукацыі. 

Аўтары вучэбнай праграмы [2] і вучэбнага дапаможні-
ка для вучняў V класа [3] мэтанакіравана змясцілі ў раздзе-
ле «За смугою стагоддзяў» адны фальклорныя творы (казкі, 
легенды, загадкі, прыказкі, прыкметы і павер’і) і адвялі на іх 
вывучэнне 11 гадзін. Задача настаўніка заключаецца ў тым, 
каб раскрыць мастацкія асаблівасці твораў гэтых жанраў. 

Вывучэнне далей літаратурных казак і легендаў пераканае 
вучняў у тым, што вусная народная творчасць прыцягвала 
ўвагу многіх беларускіх пісьменнікаў, з яе яны чэрпалі сваё 
творчае натхненне. 

Навучанне беларускай літаратуры ў VI класе з’яўляецца 
працягам прапедэўтычнага курса, які будуецца з улікам пе-
раемнасці з папярэднімі этапамі навучання і паступова, мэ-
та накіравана падводзіць школьнікаў да ўспрымання літа ра-
туры на больш высокім узроўні ў наступных класах. Вучэб-
най праграмай па беларускай літаратуры прадугледжваец-
ца эмпірычнае спасціжэнне шасцікласнікамі мастацкай 
пры роды фальклорных твораў, іх жанравага і тэматычнага 
ба гацця, а таксама ўвага надаецца самабытнасці нашай 
куль турнай спадчыны. 

На вывучэнне твораў, прадстаўленых у раздзеле «Фаль-
клор і літаратура», адводзіцца 12 гадзін. У гэтым раздзеле 
змешчаны міфы, казкі, легенды, прачытаўшы якія, вучні 
атрымаюць уяўленне пра міфатворчасць, даведаюцца, ад-
куль узнікла вобразнае мастацкае слова і як міфалагічныя 
воб разы, матывы, сюжэты выкарыстоўваюцца, інтэр прэ ту-
юцца ў фальклорных і літаратурных тэкстах.

Духоўнаму сталенню асобы, больш глыбокаму ўспры-
ман ню нацыянальных каштоўнасцей паспрыяе разгляд са-
мабытнай вуснай песеннай паэзіі і літаратурнай песні, бо 
песня з’яўляецца таямніцай чалавечай душы і яднае народ. 
Так, у наступным раздзеле вучэбнага дапаможніка [4], які 
называецца «Сэрцам народжаны спеў», вучні пазнаёмяцца 
з каляндарна-абрадавымі песнямі, пераканаюцца ў тым, 
што сапраўднай скарбонкай паэзіі, невычэрпнай яе кры ні-
цай з’яўляецца народная песня. Праца ў такім кірунку будзе 
працягвацца і ў наступных класах. 

У сувязі з вывучэннем фальклору вучэбная праграма 
заклікана на аснове станоўчай матывацыі абудзіць інтарэс 
у школьнікаў не толькі да народнага скарбу, яго каш тоў-
насцей, але і выхаваць эмацыянальную чуйнасць, сты му-
ляваць уласную культуратворчую дзейнасць вучняў. Выву-
чэнне прапанаванага праграмнага матэрыялу мэтазгодна 
праводзіць комплексна: разгляд і замацаванне тэарэтыка-
літаратуразнаўчых ведаў і паняццяў пра фальклорныя жан-
ры спалучаць з навучаннем школьнікаў культуратворчасці. 
Сярод важных відаў вучнёўскай прадметна-творчай дзей-
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насці застаюцца: вербальныя (узнаўленне працэсу нара-
джэн ня казкі, народнай песні, вуснае слоўнае маляванне, 
ілюстраванне, мастацкае расказванне, творчы пераказ 
і інш.); графічныя (кластар, схема, эскіз, фотакалаж ці ка-
лаж з малюнкаў і рэпрадукцый, насценгазета і да т. п.); сін-
тэтычныя (музычна-слоўны, маляўніча-слоўны, тэатра лі-
зацыя і г. д.); дэкаратыўна-прыкладныя (лепка, вышыўка, 
аплікацыя, саломапляценне, разьба па дрэве, манатыпія 
(маляванне на шкле з наступным адбіваннем на паперы 
і дамалёўваннем любымі матэрыяламі, дапаўненнем кала-
жам і рамкай) і да т. п.); мультымедыйныя (стварэнне прэ-
зен тацыі, камп’ютарнай анімацыі, СМС-паведамлення, гі-
пер спасылкі, прэс-рэліза, слайд-шоу, відэароліка, вэб-ста-
ронкі і да т. п.). Менавіта мультымедыйны (а не лінейны 
вербальны каментарый) павінен дапамагчы адэкватнаму 
прачытанню фальклорнага тэксту. Як справядліва адзначае 
А. І. Бельскі, «вельмі часта вучні дома бязмэтна марнуюць 
час за камп’ютарам, а навучальныя праграмы па літаратуры, 
асабліва ў займальнай, гульнёвай форме, могуць іх заціка-
віць і паспрыяць інтэлектуальнаму і творчаму развіццю 
асобы» [5, с. 54]. 

Акрамя асноўнай формы арганізацыі навучання літа-
ра туры – урока, зварот да фальклору ў святле культурала-
гічнага падыходу эфектыўна рэалізуецца праз факуль-
татыўныя заняткі як абавязковыя састаўныя варыятыўнага 
кампанента ў змесце літаратурнай адукацыі. Так, для 
арганізацыі і правядзення факультатыўных заняткаў па 
вучэбным прадмеце «Беларуская літаратура» рэка мен-
дуецца выкарыстоўваць зацверджаныя навукова-мета дыч-
най установай «Нацыянальны інстытут адукацыі» Міні-
стэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь наступныя вучэбна-
метадычныя комплексы (вучэбная праграма, дыдактычныя 
матэрыялы для вучняў, метадычныя рэкамендацыі для 
настаўнікаў): «Браму скарбаў сваiх адчыняю…» (V клас), 
«Слова – радасць, слова – чары…» (VI клас) Л. К. Цітовай; 
«Таямнiца паэзii i загадка прозы» (VII клас) Т. У. Логінавай, 
Т. І. Мароз; «Незвычайнае літаратуразнаўства: вывучэнне 
твора ў яго родавай і жанравай спецыфіцы» (VIІІ клас) 
В. І. Ру сілкі, «Выкажыся, каб я цябе ўбачыў!» (IX клас) 
В. У. Праскаловіч, В. В. Кушнярэвіч, «Пад ветразем спа сцi-
жэння i творчасцi» (X клас) А. В. Руцкай, М. У. Грынько, 
«Шукаем шэдэўры!». (XI клас) І. Л. Шаўляковай-Барзенка, 
І. М. Гоўзіч. Зместавую частку вучэбнай праграмы (разліча-
на на 35 гадзін) названых факультатываў складаюць кола 
фальклорных і літаратурных твораў розных жанраў. Прапа-
наваныя факультатыўныя заняткі даюць вучням маг чы-
масць усвядомiць асаблiвасцi асноўных жанраў вуснай на-
роднай творчасці, а таксама авалодаць уменнямі самастой-
най інтэрпрэтацыі тэксту з дапамогай сумежных відаў мас-
тацтва (тым больш, што жанравыя іх законы ў многім супа-
даюць), неабходнымi спосабамi крэатыўнай дзейнасцi па 
ажыццяўленнi ўласных вопытаў мастацка-творчага харак-
тару: складанне казак, загадак, прыказак i iнш. 

Для арганізацыі і правядзення факультатыўных занят-
каў настаўнікі могуць таксама карыстацца праграмамі, 
зацверджанымі Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Бела-
русь: «Беларускі фальклор: апавядальныя жанры» (V клас), 
«Беларускі фальклор: каляндарна-абрадавая паэзія» (VI клас), 
«Беларускі фальклор: сямейна-абрадавая паэзія» (VII клас) 
Л. К. Цітовай. Рэкамендаваныя факультатыўныя курсы скі-
раваны на абагульненне і паглыбленне асноўнага курса 
літаратуры, на абуджэнне ў вучняў цікавасці да прадмета 
ў цэлым і да вуснай народнай творчасці ў прыватнасці, на 
спасціжэнне падлеткамі багацця і непаўторнасці мастацкай 
творчасці беларускага народа, разнастайнасці яе відаў 
і жан раў, на развіццё мастацкага густу і творчых здольнас-
цей рэцыпіентаў. Прапанаваныя праграмы разлічаны на 17 
гадзін (тэарэтычны матэрыял, фальклорныя тэксты і твор-
чыя работы вучняў), утрымліваюць інфармацыю пра ўсе 
асноўныя фальклорныя жанры і фарміруюць у школьнікаў 
цэласнае ўяўленне пра беларускі фальклор. 

Факультатыўны курс «Беларускі фальклор» (ІХ–Х кла-
сы, аўтар – І. В. Казакова) дае агульнае ўяўленне пра фаль-

клор, адлюстраванне ў фальклоры духоўнага і працоўнага 
жыцця народа, яго светапогляду, маралі, этыкі, сацыяльных 
і эстэтычных ідэалаў; знаёміць вучняў з асноўнымі відамі 
і жанрамі беларускага фальклору; абуджае цікавасць вуч-
няў да народнай творчасці, да фальклорнай спадчыны 
нашых продкаў; вызначае месца беларускай народнай твор-
часці ў духоўнай культуры славян. Асноўны ў праграме 
тэзіс пра тое, што фальклор адыгрываў і адыгрывае зна-
чную ролю ў жыцці нашага народа, з’яўляецца велізарнай 
скарбніцай духоўных каштоўнасцей, аднаўляе сувязь часоў, 
замацоўвае традыцыі, выхоўвае лепшыя якасці чалавека, 
фарміруе пачуццё прыгожага на лепшых узорах створанага 
народам мастацтва. 

Сёння шосты дзень навучальнага тыдня ва ўстановах 
агульнай сярэдняй адукацыі адводзіцца пазакласнай рабо-
це. Паглыбленню і пашырэнню сувязей літаратурнай аду-
кацыі з духоўнай культурай народа, выхаванню нацыя-
нальнай самасвядомасці вучняў спрыяе выкарыстанне лі-
таратурнага і фальклорна-паэтычнага матэрыялу ў паза-
класнай рабоце: стварэнне літаратурна-музычных кампа-
зіцый, прысвечаных традыцыйным народным святам, пра-
вядзенне літаратурна-музычных вечарын (або гасцёўняў), 
развіццё розных напрамкаў літаратурна-краязнаўчай дзей-
насці, арганізацыя і кіраўніцтва фальклорнымі гурткамі 
і экспедыцыямі. Важную ролю ў далучэнні вучняў да народ-
най культуры мае афармленне школы, кабінетаў, класаў, 
холаў, вестыбюля, рэкрэацый. «Куткі казак», «храмы родна-
га слова», фальклорна-этнаграфічныя музеі робяць агульна-
адукацыйную ўстанову вельмі інфарматыўнай, прыця-
гальнай для вучняў. 

Беларуская мова і літаратура разам з іншымі прадмета-
мі сацыяльна-гуманітарнага цыкла з’яўляюцца асновай 
культурацэнтрычнай сістэмы адукацыі. У гэтай сувязі ад-
ной з прыярытэтных тактычных задач бачыцца «рэпрэ-
зентацыя ў працэсе навучання літаратуры фальклору як 
актуальнага культурнага феномена праз шматвектарную 
рэалізацыю міжпрадметных сувязей, а таксама праз пашы-
ранае выкарыстанне сучасных сродкаў навучання (у тым 
ліку мультымедыйных)» [6, с. 148]. 

Такім чынам, на сучасным этапе літаратурнай адукацыі 
новае напаўненне набывае праблема «ўжыўлення» індывіда 
ў кантэкст этнакультуры, развіццё этнамастацкіх здольнас-
цей школьнікаў. Ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі 
важнае месца павінна заняць інавацыйная адукацыйная 
парадыгма, распрацаваная на аснове больш цеснай інтэ-
грацыі існуючай філасофіі навучання і выхавання з тра ды-
цыямі свайго народа. 
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ДЫЯЛОГ МАСТАЦТВАЎ У ПРАЦЭСЕ ВЫВУЧЭННЯ ФАЛЬКЛОРУ НА ЎРОКАХ БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ

Ніна Рашэтнікава (Мінск, Беларусь)

Дыялог мастацтваў на ўроку беларускай літаратуры 
абумоўлены дыялагічнай формай пазнання. Так, напрыклад, 
выявіць аўтарскую пазіцыю ў мастацкім творы – значыць 
зразумець іншую свядомасць і яе свет. 

Дыялагічнай з’яўляецца сама сутнасць мастацтва як 
у сферы стварэння мастацкага твора, так і ў сферы яго 
ўспрымання. Асобныя віды мастацтва ў працэсе дыялогу 
знаходзяцца ў складаных адносінах зліцця і супрацьстаян-
ня, узаемнага запазычвання і імкнення адасобіцца, але пры 
гэтым яны ўзбагачаюцца магчымасцямі кожнага асобнага 
віду. Важнасць дыялогу мастацтваў на ўроку літаратуры 
тлумачыцца і дыялагічнасцю самога вучэбнага працэсу, скі-
раванага на асэнсаванне мастацкіх з’яў, бо, як вядома, 
маналагічныя формы навучання знішчаюць саму прыроду 
мастацкай з’явы, успрыманне якой заснавана на механізмах 
інтэрпрэтацыі. Адсюль і значнасць для развіццёвага наву-
чання дыялогу. 

Віды і жанры вуснай народнай творчасці вывучаюцца 
ў сярэдняй агульнаадукацыйнай школе з першага па вы-
пуск ны клас. Школьнікі паступова знаёмяцца з фальклорам, 
з асноўнымі тэарэтыка-літаратурнымі паняццямі, якія скі-
раваны на разуменне вучнем эстэтычнай прыроды твора.

У 5–6 класах, дзе вывучаецца беларуская літаратура як 
вучэбны прадмет (у пачатковых класах – літаратурнае 
чытанне), курс літаратуры распачынаецца ў 5 класе з тэмы 
«Вусная народная творчасць», у 6 – «Фальклор і літарату-
ра». Для чытання і абмеркавання ў 5 класе прапануюцца 
казкі «Разумная дачка», «Залаты птах», легенда «Нарач», за-
гадкі, прымаўкі, прыкметы, павер’і, у 6 – міфы і народныя 
песні. У аснове навучальнага працэсу на ўроках беларускай 
літаратуры ў 5–6 класах стаяць задачы па пераадоленні 
наіўнага рэалізму ва ўспрыманні ідэйна-мастацкага зместу 
твора вучнямі, а таксама маральнага і эстэтычнага выха-
вання.

Работа над казкай можа распачынацца ў 5 класе знаём-
ствам з ілюстрацыяй І. Крамскога «У лукамор’я дуб зялё-
ны», поўнай таямнічасці і цемры. Вучні разглядаюць малю-
нак дрэва, карані якога нагадваюць змей, вакол дуба яны 
бачаць сумных птахаў і ўяўных асілкаў. Праца з ілюстрацыяй 
падрыхтоўвае вучняў да самастойнага творчага дзеяння – 
слоўнага малявання, задача якога не толькі развіццё маў-
лення школьнікаў, але і спасціжэнне свету казкі, дзе побач 
з мудрасцю і дабром ёсць зло. Наступным этапам урока бу-
дзе чытанне і асэнсаванне народнай казкі «Разумная дачка».

Работа над прэлюдыяй да чытання стварае неабходную 
«ўстаноўку», своеасаблівы погляд на твор і яго разуменне. 
Вывучэнне казак у 5 класе дае магчымасць паказаць пяці-
класнікам ператварэнне казачных сюжэтаў і вобразаў у свеце 
мастацтваў. Так, чытанне і абмеркаванне на ўроку пазаклас-
нага чытання казкі Шарля Перо «Папялушка, ці Крышта лё-
вы пантофлік» скіроўвае ўвагу настаўніка і вучняў да кіна-
сцэ нарыя Яўгена Шварца «Папялушка» і такім чынам да-
зваляе пазнаёміць вучняў з асаблівасцямі драмы, адкрывае 
спецыфіку і ўзаемасувязь розных відаў мастацтва, дае прас-
тору дзіцячай тэатральнай творчасці. Пасля чытання казкі 
Ш. Перо ў школьнікаў можа быць уражанне, што казачны 
сюжэт вычарпаны. Пераадолець такое ўспрыманне можа 
толькі захапляючае падарожжа па Краіне Мастацтваў услед 
за казкай пісьменніка. 

Святочны настрой падарожжа ў Краіну Мастацтваў 
можна стварыць яшчэ да пачатку ўрока. Гучыць музыка 
Д. Расі ні з оперы «Папялушка», дошку ў класе ўпрыгожвае 
карта Краіны Мастацтваў, на якой пры дапамозе фота здым-
каў і ілюстрацый можна вызначыць асобныя «мясцовасці» 
гэтай краіны: літаратура і музыка, жывапіс і архітэктура, 
харэаграфія і кінематограф, тэатр драматычны і музычны. 

Вучні могуць падрыхтаваць да ўрока свае кнігі-казкі, 
дзе прыгожа праілюстраваны асноўныя эпізоды казкі Перо. 
Урок можна і пачаць з выступленняў школьнікаў, дзе вучні 
выкажуць сваё разуменне твора, раскажуць пра добрую Па-
пялушку, якая вызначылася сваёй шчырасцю і верай у сілу 

прыгажосці. Такім чынам, кожны вучань «абароніць» свой 
погляд на твор, выказаны праз ілюстрацыі. 

Працягне падарожжа па Краіне Мастацтваў настаўнік, 
які пасля праслухоўвання ўверцюры да оперы Расіні паве-
даміць пяцікласнікам, што на сюжэт казкі былі створаны 
шэсць опер і тры балетныя спектаклі, і падрабязна раскажа 
пра шэдэўр Расіні – оперу «Папялушка». Сюжэт казкі ў му-
зычным спектаклі некалькі зменены: Папялушку ў оперы 
клічуць Анжалінай, і яна мае айчыма, які імкнецца ажаніць 
сваіх дачок з неразумным і з пыхаю прынцам, аднак айчым 
не здагадваецца, што Сапраўдны Прынц хаваецца пад мас-
каю слугі, і ён захапляецца прыгажосцю і добрым норавам 
Анжаліны. 

Пад музыку Расіні вучні спрабуюць намаляваць слоўны 
партрэт Папялушкі. Яны апісваюць яе вочы, усмешку. Ба-
лет на сюжэт казкі Перо стварыў і Сяргей Пракоф’еў. Вуч-
ням прапануецца фрагмент – «Першы вальс» Папялушкі. 
Настаўнік тлумачыць вучням, што пад уздзеяннем балета 
С. Пракоф’ева драматург Яўген Шварц напісаў сцэнарый 
фільма «Папялушка», фрагменты з якога можна прапана-
ваць паглядзець школьнікам на ўроку. Пяцікласнікам варта 
растлумачыць, што кінасцэнарый ствараецца спецыяльна 
для фільма і гэтым працэсам кіруе рэжысёр. Указанні рэ-
жысёра выконваюць акцёры, аператары, спецыялісты па 
мантажы, афармленні сцэн і г. д. Вучні назіраюць за рабо-
тай рэжысёра, бачаць адметнасць фільма і пачынаюць пас-
тупова разумець, што такое экранізацыя твора. Завяр шэн-
нем работы можа быць напісанне вучнем свайго сцэнарыя 
да фільма па казцы, якая падабаецца. 

Работа ў класе над казкай народнай і літаратурнай пад-
рыхтуе вучняў да ўспрымання міфалогіі, бо ў 6 класе фаль-
клор прадстаўлены міфамі і ў праграме па беларускай літа-
ратуры падкрэсліваецца, што міфалагічныя вобразы і ма-
тывы павінны быць узноўлены пры вывучэнні павер’яў, 
легенд і літаратурных твораў [1, 26]. 

Урок, прысвечаны вывучэнню міфаў, можна правесці 
традыцыйна або ператварыць яго ў літаратурнае свята, на 
якім вучні звернуцца да розных відаў мастацтваў. Мэта та-
кога ўрока развіццёвая: фарміраваць літаратурна-творчыя 
ўменні школьнікаў, развіваць самастойнасць, мысленне, 
уяву. 

Да ўрока патрэбна:
– арганізаваць каманды;
– напісаць сцэнарый на тэмы міфаў;
– падрыхтаваць конкурс мастакоў;
– лепшую стылізацыю міфаў і пластычны эцюд на ад-

паведную тэму. 
Пасля знаёмства з камандамі можна распачаць конкурс 

на лепшы аповед на міфалагічны сюжэт. Згодна школьнай 
праграмы патрэбна, каб школьнікі расказалі пра Сварога, 
Перуна, Дажджбога, Ярылу, Жыжаля, Вялеса. Напрыклад, 
узнаўляецца народны каляндар і раскрываецца саюз зямлі і 
неба: Перуна і Вялеса. Аказваецца, што блізкасць па часе 
дзён ушанавання самага галоўнага, вярхоўнага бога ўсход-
не славянскіх народаў – Перуна (15 лютага) і яго самага моц-
нага праціўніка бога Вялеса (24 лютага) тлумачыцца тым, 
што, згодна народнай уявы, Пярун мог пакараць кожнага 
з тых, хто парушаў стасункі з нябёсамі, а Вялес перасцерагаў 
ча ла века і яго гаспадарку ад магчымых удараў Перуна [2, 113].

Нягледзячы на тое, што паняцце пра міф даецца школь-
нікам на ўроку беларускай літаратуры ў 6 класе, першаснае 
іх знаёмства з міфалогіяй адбылося ў 5 класе, калі вучні 
чыталі і асэнсоўвалі казкі пра жывёл. 

Узнікненне «жывёльнага эпасу» тлумачыцца адносіна-
мі чалавека да жывёльнага свету. У эпоху радавога ладу 
старажытныя людзі верылі ў тое, што кожны род бярэ пача-
так ад жывёлы або ад расліны. Адзін род лічыў, што пахо-
дзіць ад мядзведзя, іншы – ад лісы і г. д. Такіх звяроў 
называлі «татэмамі». Татэм лічыўся заступнікам роду: яго 
неабходна было шанаваць, прытрымлівацца ў адносінах да 
яго шматлікіх табу (табу – забарона). Першабытны чалавек 
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баяўся татэмных звяроў, у ролі якіх былі не толькі моцныя 
драпежнікі, але і істоты слабыя і не вельмі шкодныя, на-
прыклад, жаба або мыш. Татэмныя ўявы людзей знайшлі 
сваё адлюстраванне найперш у міфах, а потым у казках. 
Паступова чалавек пазбаўляецца ад страху перад зверам 
і казкі пра жывёл узбагачаюцца бытавымі матывамі, звяры 
становяцца не толькі страшнымі, але і смешнымі. Менавіта 
такімі з’яўляюцца героі казак, якія прапанаваны для чы тан-
ня і вывучэння ў 5 класе. У казцы «Музыкі» асёл, сабака, кот 
і певень пасля таго, як гаспадары павыганялі іх з двароў, 
сышліся ў лесе, пазнаёміліся і пачалі думаць, як на свеце 
жыць, чым займацца. 

У казках пра жывёл дастаткова дзіўных і фантастычных 
сітуацый (воўк вудзіць рыбу хвастом і інш.), якія могуць 
набываць камічнае гучанне ў творы. Вобразы-персанажы 
алегарычныя, у творы яны жывёлы, а размаўляюць і паво-
дзяць сябе, як людзі. Выкарыстанне дыялога надае казцы жы-
васць і складваецца ўражанне, што гэта тэатральнае прад-
стаўленне. Вось чаму пажадана на ўроку літаратуры на стаў-
ніку разам з вучнямі паспрабаваць стварыць інсцэ ніроўку, 
а потым разыграць яе ў класе або на школьнай сцэне. Пры-
вядзем прыклад такога дыялога з казкі «Музыкі»: «Ідуць 
яны, аж бачаць – далёка ў лесе хатка стаіць. Спыніўся асёл.

– Давайце заспяваем, кажа ён. – Толькі голасу не шка-
дуйце. няхай усе ведаюць пра наш ансамбль. 

– І-і-і! – узяў самую высокую ноту асёл. 
– Ку-ка-рэ-ку! – падхапіў певень і захлопаў крыламі. 
– Гаў-гаў-гаў! – забрахаў што ёсць моцы сабака. 
– Мяў-мяў-мяў! – енчыў кот. 

Ніколі не чулі лясныя насельнікі такога канцэрта»
[3, 41].

Дыялог заўсёды складае аснову тэатральнага мастац-
тва, таму на ўроку беларускай літаратуры можна, акрамя 
інсцэніроўкі, падрыхтаваць лялечны спектакль. Лялек вуч-
ні могуць нашыць самі, гэта так званы тэатр Пятрушка. Для 
гэтага патрэбна зрабіць маску і з тканіны пашыць пальчат-
ку, якая апранаецца на руку. Дэкарацыі, музычнае супра ва-
джэнне – гэта разуменне школьнікамі асаблівасцей народ-
нага тэатра і ідэі казкі, якая раскрываецца настаўнікам 
і вучнямі падчас падрыхтоўкі спектакля. Работа над спекта-
клем – гэта творчы працэс, які мае развіццёвае значэнне 
для вучняў, таму што, акрамя разумення школьнікамі ідэй-
на-мастацкага зместу твора, развіваецца маўленне, лексі-
кон, ідзе праца над выразным чытаннем, бо кожны перса-
наж прамаўляе свой тэкст са спецыфічнай інтанацыяй. 

Такім чынам, дыялог мастацтваў на ўроку беларускай 
лі таратуры спрыяе фарміраванню ў школьнікаў ведаў і ўмен-
няў аналізу мастацкага твора, развівае іх мысленне і маў-
лен не.
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РИТОРИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ В СТРУКТУРЕ ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Жанат Салханова (Алматы, Казахстан)

Современное языковое образование связано с возник-
новением и развитием антропоцентрической парадигмы 
в педагогике и лингводидактике, понимающей язык как 
продукт развития общества, средство формирования мыш-
ления и ментальности, выдвигающей на первый план такие 
концепты, как «человек в языке», «языковое и когнитивное 
сознание», «полиязычное образовательное пространство», 
«субъект межкультурной коммуникации», «языковая и ре-
чевая личность», «вторичная языковая личность», «авто-
номность учащихся» и другие. 

В числе ключевых компетенций, определенных в оте-
чественных документах, указана коммуникативная компе-
тенция, которая состоит из следующих компонентов: ис-
пользование разнообразных языковых средств устной 
и письменной коммуникации для решения учебных и жиз-
ненных задач; выбора разнообразных стилей и жанров, 
адекватных решению коммуникативных задач; осущест-
вления продуктивного взаимодействия в ситуациях учеб-
ного и социокультурного общения; самооценки своего уча-
стия в коммуникативной деятельности и самокоррекции на 
этой основе [1, c. 12]. 

На наш взгляд, помимо лингвистического и лингво-
прагматического аспектов преподавания языка формиро-
вание коммуникативной компетенции должно быть связа-
но с лингвокультурологическим аспектом, предполагаю-
щим такую организацию явлений языка, которая актуали-
зирует факторы культуры мысли и культуры слова. Основу 
этой организации составляет синтез лингвистических 
и риторических знаний в структуре риторики как отдель-
ной дисциплины, интегрированного курса лингворитори-
ки, изучения родного или второго языка с элементами ри-
торических знаний. Вне зависимости от того, в каком из 
перечисленных форматов изучения будет построен учеб-
ный процесс, цель ставится одна – сформировать коммуни-
кативно грамотную языковую личность, обладающую на-
ряду с другими компонентами коммуникативной языковой 
компетенции риторической компетенцией. 

В работах М. Р. Кондубаевой общение рассматривается 
как комплексная речевая деятельность, включающая ре-
цептивные и экспрессивные ее виды. По мнению исследо-

вателя, риторика является той наукой, которая осущест-
вляет целостный подход к становлению и развитию двуя-
зычной личности, сочетающей в себе европейскую и вос-
точную культуру. Она рассматривается как норма гумани-
тарного образования, как важнейшая филологическая нау-
ка, изучающая формирование мысли и речи, способы ее 
построения во всех сферах речевой деятельности. Ритори-
ческая компетенция – необходимый компонент професси-
онального мастерства специалиста гуманитарного профи-
ля [2, 32].

На наш взгляд, актуальность для личности риториче-
ской компетенции следует рассматривать шире, она связа-
на не только с профессией, но и с деятельностью вообще. 
Язык и речь, находясь в оппозиции друг к другу, составля-
ют языковую систему. В любой языковой системе вне зави-
симости от человека существует ее глобальная составляю-
щая, подверженная тенденции филогенеза, неразрывно 
связанная с генеративно-трансформирующей составляю-
щей языковой системой в целом и тенденцией онтогенеза, 
связанной с диссипативными явлениями этой же языковой 
системы. 

Рассуждая о риторике, профессор А. К. Каиржанов пи-
шет: «Риторика является показателем стиля и качества 
жизни общества и отдельного человека. Если риторикой 
пренебрегают, то общество находится на грани обскурации 
и надлома, т. е. это такое состояние языка, когда языковую 
систему «захлестнула волна» диссипации. Современная ри-
торика не может быть только искусством элегантной речи 
избранных, она как наука должна быть действенным ору-
жием противостояния акультурности речи, для чего необ-
ходимо, в первую очередь, заново осмыслить сложившуюся 
ситуацию в сфере функционирования современной речи» 
[3, 35].

В программах по русскому языку для общеобразова-
тельных школ предусмотрена тема «Культура устной речи. 
Элементы риторики» в объеме 20 часов [4, 11]. Тема охваты-
вает важный лингвокультурологический материал:

– современная риторика и ее определения;
– особенности устной речи, техника речи, качества 

голоса;
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– речевое общение, речевое событие как единица рече-
вого общения, речевая ситуация и ее элементы, возмож-
ность обратной связи;

– требования к поведению говорящего, взаимодей-
ствие с аудиторией, способы привлечения и удержания 
вни мания в устном выступлении, контакт со слушателями;

– определение собственного речевого типа и воспита-
ние черт характера, необходимых для публичного высту-
пления;

– законы современной риторики, четыре риториче-
ских закона, краткие сведения о классической риторике;

– риторические каноны: изобретение, расположение, 
выражение, запоминание, произнесение речи;

– коммуникативные качества публичной речи, струк-
тура публичного выступления, виды композиции;

– виды речи: аргументирующая, похвальная, информа-
ционная, развертывание авторского замысла;

– языковые средства, создающие движение мысли в тек-
сте, смысловые части и средства их связи;

– изобразительно-выразительные средства: риториче-
ские тропы и фигуры (риторический вопрос, риторическое 
обращение, синтаксический параллелизм, антитеза, анафо-
ра, градация, инверсия, цитирование, период и т. д.);

– риторический анализ текста;
– риторические жанры, особенности построения язы-

ка информативных жанров: беседы, лекции, доклада, отве-
та у доски, выступления на собрании, сообщения, поздра-
вительной речи;

– убеждающие жанры: дискуссия, диспут, дебаты, виды 
дебатов, построение выступлений, правила ведения спора;

– ораторская речь, виды и жанры ораторской речи;
– риторика в современном мире. 
Содержание учебного материала свидетельствует о взаи-

мосвязи и взаимообусловленности языкового и риториче-
ского аспектов публичной речи, о том, что они представля-
ют собой две стороны процесса коммуникации, речевой 
деятельности и речевого общения. Риторические знания 
в качестве составляющей коммуникативной компетенции 
придадут языку убедительность, логичность, аргумента-
тивность и выразительность. Именно эти признаки речи 
являются необходимыми качествами современной языко-
вой личности. Риторическая компетенция может стать пред-
метом изучения как в структуре курса языка, так и в качестве 
самостоятельной учебной дисциплины, входящей в блок 
предметов гуманитарного цикла. 

Риторика как самостоятельная лингвокультурологиче-
ская дисциплина отражает особенности речевого идеала, 
исторически сложившегося и принятого в данной культу-
ре. Курс современной риторики дает возможность учащим-
ся осознанно овладеть не только культурой слова, но 
и культурой мысли об избранном предмете. Учебная про-
грамма по предмету «Риторика», имеет целью воспитание 
и развитие поликультурной личности, владеющей навыка-
ми убеждающей речи и коммуникативной языковой ком-
петенцией» [5, 2]. 

Основная задача учителя заключается в обеспечении 
понимания учеником основных элементов процесса рече-
вого общения с целью выработки умения и навыков, необ-
ходимых для эффективного речевого поведения и решения 
коммуникативных задач в реальной ситуации общения. 
Важно, чтобы приобретенные знания и умения были вос-
приняты как достаточные, но не окончательные, а как осно-
ва для будущего совершенствования риторической компе-
тенции, которое должно продолжаться всю жизнь. Ритори-
ческий аспект изучения языка означает осмысление прин-
ципов и методов работы над своей речью, умения приме-
нять на практике навыки ораторского мастерства, убеждать 
других средствами языка и речи, демонстрировать свою 
риторическую компетенцию в форме законченных речевых 
актов, обладающих убеждающей силой воздействия. 

Риторическая компетенция представляет собой спо-
собность применять в ситуации реальной коммуникации 
навыки построения убеждающей речи во взаимодействии 
с языковым материалом, это такой уровень владения прие-
мами и принципами риторики, который обеспечивает ре-
зультативность речевого поведения личности. 
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ФАЛЬКЛАРЫСТЫКА Ў КУРСЕ «БЕЛАРУСКАЯ МОВА: 
ПРАФЕСІЙНАЯ ЛЕКСІКА» ДЛЯ СТУДЭНТАЎ ПРЫРОДАЗНАЎЧЫХ ФАКУЛЬТЭТАЎ

Таццяна Смольская (Мінск, Беларусь)

Праграма курса «Беларуская мова: прафесійная лексі-
ка» адной з асноўных задач выдзяляе такую: «Дапамагчы 
студэнтам усвядоміць месца беларускай мовы ў развіцці 
культуры і духоўным адраджэнні нацыі, а таксама сфармі-
раваць у студэнтаў дакладнае ўяўленне па цікавай, актуаль-
най у наш час праблеме «мова і этнас». Зыходзячы з наз ва-
ных палажэнняў, імкнёмся ў даволі «сціплую» колькасць 
га дзін, адведзеных на гэты курс (34) уключыць тэмы, без 
разгляду якіх проста немагчыма выхаваць любоў да духоў-
най і інтэлектуальнай культуры беларусаў, пачуццё нацыя-
нальнай і асабістай самапавагі. Адной з такіх «жыватворных 
крыніц» можна назваць фалькларыстыку. 

Беларускі фальклор у параўнанні з фальклорам многіх 
іншых еўрапейскіх народаў захаваўся найлепш. Наш народ 
з поўным правам можа ганарыцца багаццем зместу, даска-
наласцю мастацкай формы і разнастайнасцю жанраў сваёй 
вуснай моватворчасці. У параўнанні з рускай і ўкраінскай 
народнай творчасцю беларуская вусная паэтычная твор-
часць вылучаецца адметнасцю і багаццем высокамастацкіх 
узораў абрадавай паэзіі, добрай захаванасцю аўтэнтычных 
формаў, актыўнасцю бытавання, цеснай сувяззю з рэчаіс-
насцю. Акцэнтуем увагу студэнтаў на тым, што нацыя наль-

ную самабытнасць і адметнасць нават прафесійнае маста-
цтва і культура набывалі пад уплывам фальклору. Ён 
адыграў найважнейшую ролю у этнічных працэсах наогул 
і ў фарміраванні менталітэту беларусаў у прыватнасці. 

Збіранню, даследаванню і захаванню фальклорнай 
спад чыны спрыяла нястомная дзейнасць сусветна вядомых 
на сённяшні дзень навукоўцаў (З. Даленга-Хадакоўскі, Ян 
Чачот, Ян Баршчэўскі, Я. Карскі). Даследаваннем калян-
дарных абрадаў і суправаджаючай іх паэзіяй займаліся 
П. Шэйн, З. Мажэйка, С. Маневіч, А. Ліс, А. Гурскі, Е. Раманаў. 

Невялічкі тэарэтычны ўступ можна завяршыць цы та-
ваннем найбольш цікавых, на думку выкладчыка, вершаў 
каляндарна-абрадавай або сямейна-абрадавай паэзіі, па-
клаў шы тым самым пачатак вырашэнню складанай і пачэс-
най задачы – абудзіць у студэнтаў цікавасць да сапраўдных 
нацыянальных каштоўнасцей. У гэтым накірунку разнаста-
ім прыёмы і метады працы, надаём вялікую ўвагу формам 
падачы таго ці іншага матэрыялу. 

Як паказвае вопыт, даволі цікавай можа быць праца 
з прыказкамі, прымаўкамі і выслоўямі. Напрыклад, можна 
прапанаваць карткі-заданні з падабранымі прыказкамі і па-
прасіць слухачоў размеркаваць іх па тэматычных групах 
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(патрыятычныя, працоўныя, прыказкі пра каханне, пры-
казкі пра сямейнае жыццё і г. д.). Можна даць такое заданне 
на дом: успомніце, выпішыце са слоўніка (падручніка) пры-
казкі па наступных тэматычных групах:

а) прыказкі пра бацькоў і дзяцей;
б) прыказкі пра вучобу;
в) прыказкі аб сяброўстве. 
Як паказвае практыка, заданні такога кшталту выкон-

ваюцца студэнтамі з найбольшым стараннем і заці каў ле-
насцю, а іншым разам у навучэнцаў атрымліваюцца нават 
міні-рэфераты. 

Падобныя заданні можна распрацаваць і з загадкамі. 
Напрыклад, раздаць карткі, у якіх змешчана па некалькі за-
гадак, студэнты праз пэўны час павінны напісаць адгадкі, 
потым мяняюцца карткамі, правяраюць адказы адзін аднаго 
і ставяць адзнакі, а выкладчык толькі кантралюе правіль-
насць адказаў і адпаведнасць адзнак. З пункту гледжання 
метадычнага гэта можна адзначыць як працу калектыўную, 
а, з другога боку, гэта і магчымасць праяўлення пэўнай сту-
пені самастойнасці навучэнцаў. 

Неад’емнай часткай фальклорнай спадчыны з’яўля-
юцца і такія віды вуснай народнай творчасці, як прыкметы, 
павер’і, замовы, легенды, паданні. На гэтай падставе намі 
ўведзены ў практыку і такі від працы: студэнты атрым-
ліваюць заданне (яно можа быць дадзена на нейкі тэрмін) 
адказаць прыкладамі з жыццёвай практыкі на пытанні. 
Падбор пытанняў у межах тэмы можа быць самы разна-
стайны. Напрыклад, пэўны пералік прыкмет і павер’яў трэ-
ба размеркаваць па прапанаваных групах, або прадстаўлены 
набор замоў размеркаваць па раздзелах (раздзелы падаюц-
ца наступныя: «замовы, звязаныя з гаспадарчай дзейнасцю 
чалавека», «замовы супраць хвароб», «замовы, звязаныя 
з сямейным і грамадскім побытам»). 

Цікавым, але і складаным заданнем у гэтым раздзеле 
можа быць і такое: ці ведаеце Вы легенды і паданні, звя-
заныя з Вашымі роднымі мясцінамі? Адразу заўважаем, 
што далёка не ўсе студэнты спраўляюцца з заданнямі тако-
га тыпу, але ёсць набыткі вельмі выніковыя. 

Беларускі народ можа ганарыцца сваёй багатай песен-
най спадчынай. Вясёлыя і сумныя, лірычныя і жартоўныя, 
абрадавыя і пазаабрадавыя, заўсёды мілагучныя, прыгожыя, 
поўныя велічнага хараства і шчырасці, беларускія песні – 
сапраўдная энцыклапедыя жыцця народа. Пры любой маг-
чымасці імкнёмся пазнаёміць маладое пакаленне з гэтым 
найкаштоўнейшым запасам чалавечага быцця. Наведваем 
канцэрты фальклорна-этнаграфічнага ансамбля «Неруш», 
у якім, дарэчы, спяваюць студэнты БДУ. Колькі разоў пра-
водзілі сустрэчы студэнтаў першага курса юрыдычнага 
факультэта з выкладчыкамі і супрацоўнікамі БДУ – удзель-
нікамі хору «Родніца». 

Курс беларускай мовы чытаецца студэнтам на працягу 
семестра, прычым, у праграме запісана 50 гадзін (34 аўды-
торныя і 16 для самастойнай працы). З пазааўдыторных га-
дзін іншым разам выдзяляем па гадзіне на тыдзень для 
падрыхтоўкі міні-спектакляў па традыцыйных святах бела-
рускага земляробчага календара («Каляды», «Гуканне вяс-
ны», «Юр’я», «Купалле», «Троіца», «Зажынкі»). Пастаноўка 
можа быць падрыхтавана як сіламі студэнтаў аднаго фа-
куль тэта, так і «зборнай камандай», г. зн. у якасці ўдзель-
нікаў могуць выступаць студэнты розных факультэтаў. 
З вопыту працы можам адзначыць, што найлепш нам удалі-
ся ў свой час «Каляды» і «Гуканне вясны». Вясна, згодна бе-
ларускага народнага календара, была пачынальніцай астра-
лагічнага года. Масленічныя гульні і забавы, якія ў многіх 
раёнах Беларусі накладваліся на гукальныя, стаялі на мяжы 
зімы і лета, старога і маладога. Магчыма таму, асноўнае 
месца ў іх займала моладзь як сімвал перамогі над холадам 
новых сіл, што імкнуцца да жыцця. 

Можна сказаць, што традыцыйнымі ўжо сталі такія 
фор мы працы, як сустрэчы з вядомымі фалькларыстамі су-
часнасці (І. Казакова, А. Лозка, І. Крук). Відавочна, што 
змястоўныя, цікавыя, глыбокія лекцыі-гутаркі выступоўцаў 
паспрыялі ў свой час пашырэнню кругагляду студэнтаў, да-
памаглі многім па-іншаму паставіцца да нацыянальнага ба-
гацця, назапашанага стагоддзямі. 

ПЕДАГАГІЧНАЕ ЗНАЧЭННЕ ВЫКАРЫСТАННЯ БЕЛАРУСКІХ НАРОДНЫХ ПРЫМЕТ 
Ў ПРАЦЭСЕ АЗНАЯМЛЕННЯ ДАШКОЛЬНІКАЎ З ПРЫРОДАЙ

Алена Страха (Мінск, Беларусь)

Народныя прыметы суадносяцца з жыццём чалавека, 
з надвор’ем, з адносінамі чалавека да прыроды. Прадметам 
асэнсавання, ацэнкі ў прыметах, станавілася практычна 
кожная з’ява прыроды, кожны прадмет прыроды, што ак-
ру жалі чалавека і кожнае яго дзеянне ў прыродзе. У коль-
касных адносінах багацце народных прымет і павер’яў на-
столькі невычэрпнае, наколькі рознабаковае і бясконца 
раз настайнае само духоўнае і матэрыяльнае жыццё чалаве-
ка. Народная прымета – гэта прыкмечаныя чалавекам, не-
зразумелыя для яго, але сталыя адносіны паміж якімі-не-
будзь часта паўтаральнымі з’явамі ці падзеямі ў фізічным 
свеце. Шляхам шматвяковых назіранняў за з’явамі надвор’я 
і шляхам перадачы досведу з пакалення ў пакаленне народ 
усталёўваў неаднаразова паўтаральную адначасовасць (су-
падзенне) ці паслядоўнасць дзвюх падзей ці з’яў. Кожная 
паасобку прымета паўстае як цалкам самастойны згустак 
інфармацыі, што мае сваю ўнутраную логіку, сваю праг ма-
тыку і структуру. 

Найпершая і самая важная функцыя прымет – інфар-
ма цыйная. Праз прыметы чалавеку прадстаўляецца такая 
інфармацыя, якую неабходна правільна вытлумачыць. 
Важна падкрэсліць, што інфармацыя можа быць самай роз-
най — дождж, ранні снег, мароз і г. д. Розныя з’явы навакол-
ля становяцца свайго роду знакамі, што інтэрпрэтуюцца як 
пэўныя паведамленні. 

Дзякуючы ўважлівым назіранням за надвор’ем, за па-
водзінамі жывёл, асаблівасцямі раслін на працягу ста год-
дзяў быў створаны шэраг дакладных прымет. Такія прык-
меты могуць быць выкарастаны ў працы з дзецьмі. 

1. Найбольш выразныя прыметы, звязаныя з прадка-
заннем надвор’я:

– набліжэнне дажджу: «Месяц красен – к дажджу»;
– вецер: «Калі пры заходзе сонца воблакі чырвоныя, то 

назаўтра будзе вецер»;
– мароз: «Вераб’і ўмацоўваюць свае хованкі – праз не-

калькі дзён пахаладае» і г. д..
Уважліва назіраючы за зменамі надвор’я, людзі сталі 

прадказваць яе на найблізкі час і вызначалі нярэдка даволі 
дакладна. Так, калі пры ясным надвор’і неба раптам пачы-
нала хмурыцца, а ўначы не выпадала раса, то казалі, што 
гэта да дрэннага надвор’я, да дажджу. І сапраўды, у хуткім 
часе неба завалакалася хмарамі і пачынаў ісці дождж. Такія 
прыметы, заснаваныя выключна на візуальных назіраннях, 
давалі ў большасці выпадкаў дакладныя звесткі. 

2. Цікавыя прыметы надвор’я па паводзінах жывёл:
– насякомых: «Калі пчолы з раніцы сядзяць у вуллі і гу-

дуць, то будзе дождж»;
– рыб: «Калі рыба ўвечары плюскаецца па-над вадой, 

то будзе дождж»;
– земнаводных: «Калі ўвечары жабы гучна квакаюць, 

то хутка будзе дождж»;
– птушак: «Калі ластаўкі лётаюць высока, то будзе 

добрае надвор’е, а калі нізка над вадою ці над самаю зямлёю, 
тое гэта на дождж», «Куры церабяцца і купаюцца – дождж 
будзе»;

– звяроў: «Кот на печку – сцюжа на двор». 
На сённяшні дзень навукай усталявана, што жывёлы 

за даўга да наступу дажджлівага надвор’я адчуваюць павы-
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шэнне вільготнасці паветра, падзенне атмасфернага ціску, 
паслабленне сонечнага святла і назапашванне паветранай 
электрычнасці перад навальніцай. Тыя насякомыя, якія 
пакрыты пушком і валасінкамі, якія добра ўбіраюць віль-
гаць, ужо пры невялікім павелічэнні вільготнасці змушаны 
лётаць нізка над зямлёй. Услед за насякомымі над зямлёй 
пачынаюць лётаць і птушкі, якія сілкуюцца імі. Тое ж ро-
біць і рыба. Яна выскоквае з вады і ловіць насякомых, якія 
звычайна лётаюць над самай вадой. Ўзмоцненае кваканне 
жаб – таксама своеасаблівае рэагаванне на набліжэнне на-
вальніцы.

3. Прыметы надвор’я па падметах і з’явах нежывой 
пры роды:

– раса: «Калі пасля заходу сонца выпадае вялікая раса, 
то будзе добрае надвор’е, а калі няма – то хутка будзе 
дождж»;

– вясёлка: «Вясёлка ж пасля абеду паказвае, што будзе 
яснае надвор’е»;

– месяц: «Калі месяц агародзіцца вакол узімку, то будзе 
валіцца снег ці закруціць завея, а ўлетку варта чакаць не-
пагадзь»;

– зоркі: «Калі зоркі блішчаць роўна, то будзе мароз ці 
яснае надвор’е, а калі яны міргаюць, то будзе непагадзь».

4. Прыметы надвор’я на працяглы час:
– сярод прадказанняў надвор’я на працяглы час ад-

мыс ловае месца адводзілася дням выпадзення першага 
снегу, дням першага грому, першага марозу і г. д.: «Пасля 
таго дня, як выпадзе першы снег, вялікі снег выпадзе і пакрые 
зямлю толькі праз месяц». У дадзеным выпадку прымета не 
можа лічыцца дакладнай, бо снег можа легчы і адразу, 
у асобныя ж гады сталы снег выпадае толькі перад Новым 
годам ці пасля яго, хоць да гэтага 2–3 месяца перыядычна 
снег то выпадаў, то хутка раставаў. 

Такая прымета «Калі першы гром чуецца з поўначы, то 
надыходзячае лета будзе халоднае, з поўдня – цёплае» так 
сама з’яўляецца недакладнай, бо яна была заснавана на 
простым упадабленні з’яў, якія не маюць паміж сабой нія-
кай заканамернай сувязі. Напрыклад, у дадзеным паселішчы 
гром чулі з поўначы, а за 20 кіламетраў гэты ж гром чуўся 
з поўдня. Дадзеныя прыметы не адлюстроўваюць са праўд-
ных сувязяў, якія існуюць у прыродзе. 

– важным у прадказанні надвор’я на працяглы час быў 
стан яго ў дзень якога-небудзь свята, ці да, ці пасля яго: 
«Калі добра прыкмячаць, якоя бывае надвор’е зімою да 
калядаў і пасля калядаў, такое надвор’е будзе перад Пятром 
і пасля Пятра», «Калі на Пакровы мароз, то зіма будзе цяж-
кая», «Якое надвор’е на Каляды да абеду, такое будзе вясною»;

– часам спрабавалі вызначыць надвор’е па калян дар-
ным цыклам розных з’яў ў прыродзе: «Якое надвор’е было 
падчас красавання садоў, такое ж будзе і падчас жніва 
жыта», «Калі першы снег заспее лісце на дрэвах, то будучая 
вясна будзе халодная»;

– вызначэнне будучага надвор’я па стане яго ў ту ці ін-
шую пару года: «Калі роўная зіма, то будзе добрае лета», 
«Якая зіма, такое будзе і лета, бо лета ідзе па зіме». Варта 
адзначыць, што ў перыяды інтэнсіўнай сонечнай актыўнасці 
зіма і лета прыкметна адрозніваюцца надвор’ем ад на ступ-
ных зімы і лета. Народныя назіранні маюць тут вызначаны 
разумны сэнс. Калі зыходзіць з навуковых дадзеных пра 
стан сонечнай актыўнасці ў вызначаныя гады і яе ўплыве на 
надвор’е, то часта надвор’е зімы не вельмі рэзка адрозніва-
ецца ад надвор’я будучага лета. Калі, напрыклад, узімку 
надвор’е добрае і маразы дужыя, тое лета будзе пагоднае 
і гарачае, а калі ўзімку валіць снег, тое лета будзе мокрае. 

Было б памылкай лічыць, што ўсе прыметы, якія ты-
чацца прадказанняў надвор’я на працяглы час, былі ня-
слуш нымі. Асобныя з іх, у першую чаргу выпрацаваныя 
шляхам шматгадовых назіранняў, маюць рэальную аснову. 
Напрыклад, вядома, «Калі мышы робяць свае гнёзды над 
зямлёю, то будзе мокрая восень, а калі ў зямлі – то сухая». 
Цал кам лагічны змест гэтай прыметы, бо дажджлівае на-
двор’е пагібельна для мышэй, якія жывуць у норах на нізкіх 
месцах.

Другая функцыя прымет – мадэляванне імі чалавечых 
паводзінаў, стварэнне канкрэтных схем для арыентацыі 
ў той ці іншай сітуацыі. Прыметы паказваюць на неабход-

насць усвядомленага стаўлення да ўласных учынкаў аднос-
на наваколля, бо яно ў сваю чаргу можа «адказаць» якраз 
у адпаведнасці з атрыманым сігналам. У гэтай сувязі звяр-
тае на сябе ўвагу форма прымет, якая можа быць у выразе: 

– прадпісанняў. Гэтыя прыметы, пабудаваны паводле 
схемы «рабі гэта, каб здарылася тое»: «Што б не сеялі, то 
яно лепш атрымаецца, калі ў той час на небе не відаць сон-
ца, а плывуць хмаркі ці аблокі». Можна выказаць здагадку, 
што ў пахмурны дзень часам аддавалі перавагу сеяць у су-
вязі з тым, што зямля была больш вільготнай і насенне 
хутчэй прарастала. 

– забаронаў. Гэтыя тэксты, пабудаваныя паводле схе-
мы «нельга рабіць гэта, каб не здарылася тое»: «Не ступай 
праз галень — забаляць ногі». «Каб не балела галава, не кідай 
вычасаныя валасы абы куды», «Як карова ацеліцца, то ня-
можна з хаты нічога пазычаць». 

– рэкамендацый. У данным выпадку чалавек выступае 
як атрымальнік пэўных паведамленняў. Напрыклад: «Каб 
звесці ў поле паганае зелле, бяруць шчэпку з таго дзерава, ка-
торае разаб’е пярун, да й барануюць ёй поле». 

Асноўным лейтматывам выканання альбо невыканання 
правілаў выступае ўніверсальная формула «за ўсё трэба 
плаціць», інакш кажучы, кожны чалавечы ўчынак уклю-
чаны ў сітуацыю ўзаемадзеяння і на яго абавязкова зной-
дзецца адказ, «проста так» нічога не можа быць ні сказана, 
ні зроблена. Глыбіннай светапогляднай асновай прымет 
выступае ўсеагульная абумоўленасць, калі ўвесь свет 
уяўляўся сістэмай узаемаабумоўленых і ўзаема замяш чаль-
ных элементаў, калі ўсё магло быць прычынай усяго. На-
зіраючы за прыродай, чалавек вучыўся мэтанакіраванасці 
і гарманічнасці. Адзначаную шматвяковымі назіраннямі 
ўзаемасувязь прыродных з’яў у розныя поры года народ 
злучае с заканамернасцямі ў прыродзе. 

Вывераныя доследам шматлікіх пакаленняў, гэтыя 
выразы народнай мудрасці могуць выкарыстоўвацца ў ра-
боце па азнаямленню дзяцей дашкольнага ўзросту з пры-
родай. Важна адбіраць народныя прыметы, зыходзячы з на-
ступных патрабаванняў:

– змест прымет павінен быць зразумелым для да-
школь нікаў. Напрыклад, такія прыметы як «Калі на святога 
Фядота дубовы ліст разгарнуўся, зямля прынялася за свой 
род», «Позні лістапад – на цяжкі год» патрабуюць пад ра-
бязных тлумачэнняў і самі з’явы, якія закранаюцца ў пры-
метах, не з’яўляюцца блізкімі, значнымі для дзяцей;

– варта выкарыстоўваць прыметы, злучаныя з пры род-
нымі з’явамі, якія дзіця можа само назіраць. Напрыклад, 
«Ластаўкі лётаюць нізка – да дажджу», «Дождж пры 
сонцы – хутка дождж спыніцца»; 

– не варта выкарыстоўваць шмат доўгатэрміновых 
пры мет, тыпу «Рабіны ўрадзіла шмат – да мокрай восені 
і суровай зімы», «Калі першы снег выпаў на зялёнае лісце, 
зіма будзе суровай», «Бяроза з восені жоўкне з верхавіны – 
вясна ранняя, знізу – позняя». Азнаямленне дашкольнікаў 
з такімі прыметамі патрабуе арганізацыі працяглых назі-
ранняў на працягу некалькіх сезонаў, рэгулярнай фіксацыі 
назіраемых з’яў, аб’ектаў, падрыхтоўкі дзяцей да распавя-
дання пра заўважаныя змены; 

– не варта выкарыстоўваць прыметы, злучаныя з не га-
тыўным стаўленнем да аб’ектаў прыроды ці якія дэ ман-
струюць адмоўную мадэль паводзін у адносінах да аб’ектаў 
прыроды. Напрыклад, «Чорная кошка перабегла дарогу – да 
няшчасця», «Калі задавіць жабу – пойдзе дождж»;

– важна больш выкарыстоўваць прымет, якія пад крэс-
ліваюць прыгажосць аб’ектаў і з’яў прыроды і стымулююць 
назіранне, любаванне імі. З нашага пункта гледжання гэ-
таму можа спрыяць і мастацкая апрацоўка народных пры-
мет для азнаямлення з імі дзяцей дашкольнага ўзросту. 
Напрыклад; «у ясныя вясновыя дні кветкі маці-і-мачахі га-
раць залатымі зорачкамі, але варта з’явіцца ў небе дажд-
жлівай хмарцы, як кветачкі зачыняюцца, зорачкі згасаюць»; 
«яшчэ не стукнулі першыя кроплі дажджу, а далікатныя 
фіялкі ўжо сагнулі свае празрыстыя тонкія сцяблінкі і апус-
цілі «вочы» да зямлі, так ім лягчэй перанесці ўдары 
дажджавых кропель», «перад дажджом пухнатыя шарыкі 
дзьмухаўца сціскаюцца і парашуцікі утрымліваюцца на 
месцы, не разлятаюцца». 
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Непасрэднае назіранне прывабных аб’ектаў прыроды 
ў спалучэнні з народнай мудрасцю, вобразнай гаворкай пе-
дагога стымулюе імкненне дзяцей любавацца прыродай, за-
хапляцца яе прыгажосцю і адлюстроўваць яе падчас вы яў-
ленчай дзейнасці. 
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ О СКАЗКЕ КАК ФОЛЬКЛОРНОМ И ЛИТЕРАТУРНОМ ЖАНРЕ 
НА ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЯХ В 7 КЛАССЕ

Ольга Царева (Минск, Беларусь)

В текущем учебном году (2010/2011) в школах Республи-
ки Беларусь началось внедрение новых учебно-методиче-
ских комплексов (УМК) для проведения факультативных 
занятий по всем учебным предметам. В рамках факультатива 
по русской литературе «Многообразие тем и жанров литера-
туры, живописи, музыки и кино» (7 класс) проводится систе-
матизация знаний учащихся о сказке как жанре (раздел VI 
«Литература и фольклор. Живое чудо сказки» [1, с. 15–17]).

На восьми факультативных занятий предстоит решить 
следующие задачи: обобщить знания по истории и теории 
сказки; развить представление учащихся об авторской 
сказ ке; познакомить школьников с принципами использо-
вания устного народного творчества писателями-сказоч-
никами; на примере творчества русских и зарубежных ав-
торов рассмотреть жанровые варианты литературной сказ-
ки – театральная сказка (К. Гоцци, А. Н. Островский, 
Е. Л. Шварц), сатирическая сказка (М. Е. Салтыков-Ще-
дрин), философская сказка (А. С. Экзюпери), сказка-быль 
(А. П. Платонов), сказка-очерк (М. Горький), сказка-феерия 
(А. С. Грин); выявить нравственные проблемы рассматри-
ваемых сказок, подчеркнуть актуальность их звучания; по-
знакомить учащихся с произведениями других видов ис-
кусства (живопись, музыка, театр, кино), созданных на ос-
нове литературных сказок. 

В УМК учебный материал раздела «Литература и фоль-
клор. Живое чудо сказки» структурирован в три тематиче-
ских блока: I. «Сказка как фольклорный и литературный 
жанр»; II. «Сказочный театр»; III. «Жанровое своеобразие 
и разновидности литературной сказки». 

Несколько предварительных замечаний о концепции 
факультатива. Его методологическую базу составляет прин-
цип межпредметной интеграции литературы и истории, 
литературы и других видов искусства. Изучаемые на фа-
культативе литературно-художественные произведения рас-
сматриваются в широком культурном контексте – музыка, 
живопись, искусство театра и кино. 

В УМК, включающем пособия для учителей [1] и уча-
щихся [2], основные содержательные линии межпредмет-
ного взаимодействия зафиксированы в специальных ру-
бриках: «В картинной галерее», «В театральной студии», 
«В музыкальной гостиной», «В кинозале». 

Приведем примеры заданий, представленных в этих 
рубриках. 

«В картинной галерее». Ассоль в изображении худож-
ников С. Бродского, Ю. Масютина, А. Хрящевского, Н. Ру-
шевой, М. Бычкова и др. 

Связано ли изображение героини с каким-то эпизодом 
повести? Какие качества героини подчеркивают художни-
ки? На каком фоне изображена героиня? Какой метод ис-
пользуют художники, чтобы нарисовать портрет Асоль? 
Кто из художников, по Вашему мнению, наиболее точно от-
разил черты внешнего облика героини А. Грина? Сравните 
портрет Ассоль кисти художника… и фотографию актри-
сы А. Вертинской, сыгравшей роль Ассоль.

«В театральной студии». Сопоставление сценических 
трактовок роли Снегурочки (Г. Федотова, В. Комиссаржев-
ская, Л. Макарова). 

Какой из образов, созданных актрисами, соответству-
ет вашим представлениям о героине сказки? Кому из ак-

трис, исполняющих роль главной героини сказки, удалось 
передать «чудо» превращения Снегурочки?

Принципиальным в методологической концепции фа-
культатива является рассмотрение, наряду с текстами из 
основного списка программы, произведений для дополни-
тельного чтения. Так, в тематический раздел «Литература 
и фольклор. Живое чудо сказки», помимо 4 текстов, пред-
ставленных в основном курсе (М. Е. Салтыков-Щедрин. 
«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокор-
мил»; А. Сент-Экзюпери. «Маленький принц»; А. С. Грин 
«Алые паруса; А. П. Платонов. «Неизвестный цветок»), 
включено 7 произведений из дополнительного списка (М. Е. 
Сал тыков-Щедрин. «Дикий помещик», «Премудрый пес-
карь»; А. Н. Островский. «Снегурочка»; К. Гоцци. «Король-
олень»; Е. Л. Шварц. «Обыкновенное чудо»; М. Горький. 
«Сказки об Италии»; А. П. Платонов. Сказки из сборника 
«Волшебное кольцо»). 

В рамках проблемного поля факультатива (межпред-
метные связи) аналитические приемы чередуются с эмоци-
онально-образными, репродуктивная деятельность сочета-
ется с эвристической и исследовательской. 

В рубрике «В читальном зале» УМК представлен исто-
рико-литературный и культурологический материал ин-
формацию, а также даны вопросы и задания для его осмыс-
ления. Например, анализ сказки Е. Шварца «Обыкновенное 
чудо» предваряет знакомство со статьей «Расцвет литера-
турной сказки в 1920–30-е гг. « и ее обсуждение по вопро-
сам: Каковы причины расцвета литературной сказки 
в 1920–30-е годы? Перечислите имена известных сказочни-
ков, писавших в этот период. Можете ли вы его дополнить 
другими именами? Какие проблемы поднимаются в литера-
турных сказках советских писателей?

В рубрике «В научной лаборатории» также представ-
лен разноплановый учебный материал (теория и история 
литературы, история искусства), опираясь на который уча-
щимся предстоит провести собственное мини-исследова-
ние. Так, при изучении сказок А. Платонова ребятам пред-
лагается задание: Познакомьтесь со сборником русских ска-
зок в записях ученого-мифолога А. Н. Афанасьева. Можно ли 
утверждать, что некоторые сюжеты сказок из сборника со-
впадают со сказками А. П. Платонова? Ответ обоснуйте».

В рубрике «Проверь себя» даются задания для самокон-
троля. Так, на вводном занятии мы предлагаем организовать 
викторину «Великие сказочники и знаменитые сказки»:

1. Заполните пробелы в таблице «Знаменитые сказоч-
ники мира»

Страна Сказочники
Шарль Перро

Германия
Астрид Линдгрен, Сельма Лагерлеф

Дания
Джанни Родари, Карло Коллоди

Англия
Фрэнк Баум Харрис, Джоэль Чандлер

Россия
Беларусь
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2. Назовите авторов известных сказок: «Сказки моей 
матушки Гусыни или истории и сказки былых времен с по-
учениями», «Приключения Пиноккио. История марионет-
ки», «Книга джунглей», «Тим Талер, или Проданный смех», 
«Пеппи Длинный чулок», «Черная курица, или Подземные 
жители. Волшебная повесть для детей»; «История о малень-
ком Муке», «Сказка о царе Берендее», «Ашик Кериб». 

3. Авторами каких знаменитых сказок являются: Лью-
ис Кэрролл, Алан Милн, Джанни Родари, Эрнст Гофман, 
Джоэль Харрис, Петр Ершов, Юрий Олеша, Алексей Тол-
стой, Тамара Граббе,Эдуард Успенский. 

4. Распределите сказки писателей в соответствии с ро-
дами литературы: стихотворная сказка (а), повесть-сказка 
(б), пьеса-сказка (в). 

1) «Три толстяка»; 2) «Два клена»; 3) «Конек-горбунок»; 
4) «Ашик-Кериб»; 5) «Мальчик-звезда»; 6) «Умные вещи»; 
7) « Сказка о Медведихе». 

Значительное место в рамках факультатива отводится 
игровым формам работы и выполнению заданий творче-
ского характера. Варианты творческих заданий к сказке 
А. С. Экзюпери «Маленький принц»: напишите письмо от 
имени Маленького Принца, в котором он рассказывает ав-
тору, как идет жизнь на его планете после возвращения 
с Земли; создайте эскиза обложки к книге; опишите (подбе-
рите) музыку к любимым эпизодам сказки; покажи панто-
миму к эпизоду так, чтобы товарищи догадались, о чем 
идет речь.

Тематический цикл занятий по сказке завершается «уро-
ком творчества», на котором учащиеся представят проект 
«Музея сказки». 

Остановимся подробнее на первом занятии цикла, оза-
главленном «Введение в сказковедение. Теория и история 
сказки», где проводится актуализация известного о сказке 
как фольклорном и литературном жанре. В действующей 
программе сказка как жанр представлена в 5 классе. Уча-
щиеся узнают об особенностях сказочного повествования, 
отличии литературной сказки от народной, знакомятся 
с видами сказки. На уроках изучается народная сказка «Ца-
ревна-лягушка», а также литературные сказки (А. С. Пуш-
кин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», 
Х. К. Андерсен. «Снежная королева», С. Я. Маршак «Две-
надцать месяцев»). В 7классе изучается сатирическая сказ-
ка М. Е. Салтыкова-Щедрина «Повесть о том, как один му-
жик двух генералов прокормил». 

Организуем словарную работу с понятием «сказка». 
Опираясь на этимологию слова «сказка» в разных языках, 
сделаем выводы об особенностях сказки как жанра. Слово 
«сказка» в разных языках связано с разными понятиями. 
В латинском языке слово «fabula» обозначает разговор, сплет-
ню, рассказ, сказку и басню. Во французском языке употре-
бляется оборот «conte populaire» (народный рассказ) или 
«conte de fee» (рассказ о феях). В немецком сказка обознача-
ется словом «Marchen» – маленький, интересный рассказ. 
В английском для обозначения сказки используется выра-
жение «fairy tale» (волшебный рассказ). Русское слово 
«сказка» происходит от древнерусского глагола «казать» 
(перечислять). Оно стало употребляться не ранее XVII в., 
до этого использовалось слово «баснь». 

На основании понятий, связанных со словом «сказка» 
в разных языках, можно сделать выводы о таких особенно-
стях сказки, как повествовательное начало, вымышленные 
события, развлекательный характер. 

Повторить сведения по теории сказки помогут во-
просы и задания: 1. Назовите другие особенности сказки как 
литературного жанра (сказочное время и место действия, 
сказочные герои, волшебные предметы, особая манера пове-
ствования и композиция, добро побеждает зло и др.). 2. Ка-
ковы составные части композиции сказки?3. Другое назва-
ние народных сказок. 4. В чем отличие сказки от других на-
родных прозаических жанров?5. Почему писатели обраща-
лись к жанру сказки?6. Какое утверждение является верным: 
1) фольклорная сказка и сказка литературная возникли од-
новременно; 2) фольклорная сказка возникла раньше лите-
ратурной; 3) фольклорная сказка возникла позже литера-
турной. 7. Есть ли сходство между народными и авторски-
ми сказками?8. Распределите виды сказок (народные (а); 

литературные (б): 1) воспитательные; 2) бытовые; 3) сказ-
ки о животных; 4) волшебные; 5) философские; 6) сатириче-
ская; 7) цепочные. 9. Являются ли синонимами понятия 
«литературная сказка» и «авторская сказка»? 

С целью развития у учащихся представления об автор-
ской сказке, познакомим их с принципами использования 
устного народного творчества писателями-сказочника-
ми (материал представлен в рубрике «В читальном зале»). 

Литературная сказка – произведение, тесно связанное 
с народной сказкой, но, в отличие от нее, принадлежащее 
конкретному автору. Литературная сказка либо подражает 
фольклорной, либо создает нравоучительное произведение 
на основе нефольклорных сюжетов. Фольклорная сказка 
исторически предшествует литературной. Можно выде-
лить несколько «степеней» близости литературной сказки 
и фольклорной основы: 1) запись народных сказок; 2) об-
работка, адаптация фольклорных записей сказок (сказки 
казака Луганского, В. И. Даля; сказки братьев В. и Я. Гримм); 
3) авторский пересказ (пересказы сказок Л. Н. Толстого 
и А. Н. Тол стого); 4) авторская сказка («Аленький цветочек» 
С. Т. Аксаков, «Конек-горбунок» П. Ершова); 5) стилизация 
и пародия («Снегурочка» А. Н. Островского, «Королева пи-
ратов на планете сказок» Кира Булычева); 6) собственно 
литературная сказка (не содержит даже намека на извест-
ные фольклорные сюжеты, на устойчивые образы, чужда ее 
интонационно-речевому строю). 

Литературная сказка заимствует у народной систему 
образов: противопоставление добрых и злых героев. По 
мере развития жанра герои сказки обретают живые харак-
теры и становятся все больше похожи на людей – современ-
ников автора сказки. Важнейшей характеристикой народ-
ной и авторской сказки является обязательная установка на 
вымысел. К главным признакам сказки, относятся «несоот-
ветствие окружающей действительности» и «необычай-
ность… событий, о которых повествуется» (В. Я. Пропп). 
В этом отличие сказки от литературного повествования. 

Авторская сказка опирается на поэтику народной вол-
шебной сказки: в ней обязательно присутствует фантасти-
ческий элемент, герои наделены чудесными способностя-
ми, а события нередко принимают неожиданный оборот. 
Вместе с тем, волшебный элемент в литературной сказке 
всегда сочетается с реалистическим, и это делает произве-
дение двухадресным: за текстом сказки, обращенным к де-
тям, скрывается подтекст, адресованный взрослым. Например, 
в описании Страны Дураков в сказочной повести А. Н. Толс-
того «Золотой ключик, или Приключения Буратино» отчет-
ливо просматриваются реалии того времени. 

В целом же литературная сказка провозглашает те же 
идеалы, что и сказка народная: она укрепляет веру читателя 
в торжество добра и справедливости, учит его сочувствовать 
герою. За редким исключением, авторская сказка имеет не-
сколько уровней прочтения, а потому может по-разному 
восприниматься взрослыми и детьми. При этом не важно, 
какому читателю сказка адресована, о чем свидетельствуют 
два равноценных процесса: превращение «взрослых» книг 
в «детские» (Ш. Перро, Дж. Толкиен) и обратное движе-
ние – от «детской» книги к «взрослой» (Л. Кэрролл). 

Предложим ученикам проблемное задание: «К. С. Лью-
ис, автор культовой книги «Хроники Нарнии», утверждал, 
что лучшая детская книга – та, которая нравиться и взрос-
лым. Дж. Толкиен, напротив, считал, что лучшая детская 
книга – та, что написана для взрослых. Чью точку зрения 
вы разделяете? Приведите аргументы». 

На последующих уроках большое внимание уделяется 
выяснению мотивов обращения литераторов к жанру сказ-
ки, а также закреплению и развитию полученных знаний об 
авторской сказке и принципах использования устного на-
родного творчества писателями-сказочниками. Примеры 
проблемных вопросов: Как вы считаете, между сказками 
М. Салтыкова-Щедрина и народными сказками больше 
сходства или отличий? Зачем А. Островский «придумыва-
ет» историю появления Снегурочки, которой нет в фоль-
клорной сказке? Как соотносятся традиционная волшебная 
сказка и пьеса Е. Шварца «Обыкновенное чудо» и в чем худо-
жественный смысл этого сближения? Почему «Алые паруса» 
называют сказкой, которая сбывается? 
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АБ КЛАСІФІКАЦЫІ СУЧАСНЫХ ДЗІЦЯЧЫХ МУЗЫЧНЫХ КАЛЕКТЫВАЎ НАРОДНАГА КІРУНКУ

Ірына Цэван  (Мінск, Беларусь)

Аматарская мастацкая творчасць сёння і на працягу 
многіх папярэдніх стагоддзяў была адной з распаўсюджаных 
і сацыяльна значных формаў правядзення вольнага часу, яе 
традыцыйным відам (жанрам) з’яўляецца музычнае маста-
цтва. Дзейнасць сучасных дзіцячых музычных калектываў 
звычайна адбываецца ва ўстановах культуры (музычных 
школах клубах, дамах фальклору), установах агульнай аду-
кацыі (на факультатыўных занятках у агульна аду ка цыйных 
пачатковых, базавых і сярэдніх школах, гімназіях), устано-
вах дадатковай адукацыі (у цэнтрах мастацкай творчасці 
дзяцей і моладзі, палацах культуры і спорту, дзіцячых шко-
лах мастацтваў) [1]. Такая дзейнасць з’яўляецца праяў лен-
нем сацыякультурнай практыкі чалавека, сродкам выха ван-
ня і мастацка-творчага развіцця асобы. 

Нягледзячы на даступнасць, распаўсюджанасць і запа-
трабаванасць дзіцячых музычных калектываў у практыцы, 
у навуковай літаратуры назіраецца недастатковае навуко-
вае асэнсаванне гэтага феномену, маюцца адзінкавыя, далё-
ка не вычарпальныя, прыклады класіфікацыі аматарскіх му-
зычных калектываў з прычыны складанасці і шматграннас-
ці дадзенай з’явы. 

Вывучэнне спецыфікі калектыўнай дзейнасці пачалося 
даўно. Сам змест паняццяў «калектыў», «калектыўнасць» 
у розныя часы напаўняўся розным сэнсам. У старажытнасці 
калектыўнае часта звязвалася з калектыўнай уласнасцю на 
маёмасць (Піфагор), рабствам, іншымі відамі прымусовай 
працы (Арыстоцель), з марай аб ідэальнай дзяржаве і ба-
рацьбой за сацыяльную роўнасць і справядлівасць у буду-
чым грамадстве (Платон). 

Найбольш актыўнае навуковае асэнсаванне калек тыў-
нас ці адбывалася на працягу XX ст. Так, В. М. Бехцераў на-
зываў калектывам групу людзей, падобных па нейкай ад-
ной, пераважна сацыяльна-псіхалагічнай прыкмеце (агуль-
ны настрой, агульнае засяроджванне, агульнае абмеркаван-
не, агульнае вырашэнне, адзінства мэтаў і дзеянняў) [3, с. 41]. 
П. Сарокін лічыў, што галоўнае ў калектыве – наяўнасць 
індывіда. Па яго выказванню, «усякая сукупнасць індывідаў, 
якія ўзаемадзейнічаюць, прадстаўляе сабой калектыўнае 
адзінства або рэальную сукупнасць» [4, с. 13]. 

У савецкія часы ўнёс вялікі ўклад у распрацоўку праб-
лем калектыву А. С. Макаранка. Ён лічыў, што «самай рэаль-
най формай работы ў адносінах да асобы з’яўляецца ўтры-
манне асобы ў калектыве, такое ўтрыманне, каб гэтая асоба 
лічыла, што яна ў калектыве знаходзіцца па сваім жаданні, 
добраахвотна, і, па-другое, каб калектыў добраахвотна 
ўмясціў гэтую асобу…» [5, с. 81–82]. 

У савецкія часы вучоныя працавалі над вызначэннем 
катэгарыяльнага апарату і спецыфікі калектыўнай дзейнас-
ці. Несумненна вялікі ўнёсак у навуковае асэнсаванне да-
дзенага феномену зрабілі вучоныя В. Г. Іваноў, А. Г. Кавалёў, 
А. С. Макаранка, Т. С. Шацкі і іншыя, нягледзячы на тое, 
што іх навуковыя пошукі здзяйсняліся скрозь прызму са-
вецкай калектыўнасці і масавасці і не пазбегнулі подыхаў 
часоў пабудовы сацыялістычнага грамадства. 

Адной з першых распрацавала класіфікацыю аматарскіх 
мастацкіх калектываў А. І. Смірнова. Вылучаныя ёй на ступ-
ныя прыкметы, у залежнасці ад мэт і задач калектыву, і сён-
ня можна прасачыць у практычнай дзейнасці сучасных 
аматар скіх мастацкіх калектываў: па арыентацыі на асноў-
ныя пласты мастацкай культуры (дзейнасць, арыентаваная 
на этна-фальклорныя віды народнага, нацыянальнага маста-
цтва, на віды, школу і стылі прафесійнага (акадэмічнага) 
мастацтва, арыгінальная дзейнасць, якая не мае аналагаў або 

ўзораў ні ў прафесійным, ні ў народным мастацтве); па ты-
пах творчасці (выканальніцкая, аўтарская і аўтарска-вы ка-
нальніцкая, імправізацыйная дзейнасць); па ступені арга-
нізацыі і суб’екце арганізацыі (дзейнасць «неарганізаваная» 
або самаарганізаваная, нестабільная або стабільная, а такса-
ма сацыяльна-кантралюемая і педагагічна кіруемая); па пе-
раважнаму віду дзейнасці (аб’яднанні вучэбнага, пазнаваль-
нага і мастацка-даследчага тыпу, мастацка-пра па ган дысцкія 
і мастацка-арганізатарскія аб’яднанні, гуль ня выя, творчыя, 
аб’яднанні комплекснага тыпу з шырокім спект рам відаў 
дзейнасці); па месцы лакалізацыі (дзейнасць сельская, ма-
лых і буйных гарадоў); па ўзроставым складзе (дзейнасць 
дзіцячая (малодшага школьнага ўзросту, пад лет каў), юнац-
кая, дарослая (моладзевая, старэйшых уз рос тавых груп) [2]. 

Дзіцячая музычная творчасць працуе па сваіх законах 
і правілах. Па тыпах музычнай творчай дзейнасці сучасныя 
дзіцячыя аматарскія музычныя калектывы сустракаюцца 
пе раважна выканальніцкія, па ступені арганізацыі яны 
ажыц цяўляюць стабільную, сацыяльна-кантралюемую і пе-
да гагічна кіруемую дзейнасць, па месцы лакалізацыі ка лек-
тывы бываюць сельскія і гарадскія, па ўзросце ўдзельнікаў − 
калектывы малодшых школьнікаў, падлеткаў і змешаныя. 

Дзіцячыя музычныя калектывы народнага кірунку (як 
вакальна-харавыя, інструментальныя, так і вакальна-ін-
стру ментальныя) уяўляюць сабой праяву і адначасова пра-
цяг песеннай і інструментальнай творчасці народа на асно-
ве выпрацаваных стагоддзямі мастацкіх традыцый. Аснову 
вакальна-харавой творчасці складаюць народныя песні, 
якія ахопліваюць некалькі вялікіх гістарычных пластоў: 

– песні каляндарна-земляробчага цыклу − калядныя, 
шчадроўскія, масленічныя, веснавыя, валачобныя, юраў-
скія, купальскія, пятроўскія, жніўныя, яравыя, ільняныя, 
восеньскія песні, да якіх прымыкаюць зімовыя, веснавыя 
і летнія карагоды і гульнявыя песні; 

– песні сямейна-абрадавага цыклу – радзінныя, вясель-
ныя, галашэнні, калыханкі; 

– песні, якія ўзніклі ў перыяд фарміравання беларус-
кай народнасці (XIV–XVI стст.) і ў часы сялянскіх паў стан-
няў (XVI–XVIII стст.) – мужчынскія бурлацкія чумацкія, 
ка зацкія, рэкруцкія, салдацкія, а таксама бытавыя, жар тоў-
ныя, любоўна-лірычныя; 

– песні XIX ст. – батрацкія, адыходніцкія, рабочыя і рэ-
ва люцыйныя, а таксама «літаратурныя» песні на словы пра-
фесійных паэтаў і прыпеўкі-частушкі; 

– песні савецкага перыяду – рэвалюцыйныя, чыр вона-
ар мейскія, калгасныя, палітычныя, песні пра канстытуцыю, 
пра новую долю жанчын; 

– песні Айчыннай вайны – партызанскія, па трыя тыч-
ныя і іншыя. 

Уся традыцыйная песенная творчасць беларускага на-
рода дае падставу для дзейнасці сучасных дзіцячых (і да-
рос лых) вакальна-харавых калектываў народнага кірунку 
ў рэспубліцы. 

Пры вылучэнні асобных прыкмет, можна прасачыць 
наступную іх класіфікацыю (табл. 1). 

Таксама вялікае месца ў беларускай музычнай культуры 
займае інструментальная творчасць. Традыцыйны інстру-
мен тальны рэпертуар уключаў сігнальную музыку (звя заную 
з магічнымі абрадамі, пастухоўскімі, паляўнічымі і ваен нымі 
дзеяннямі), песенныя і танцавальныя найгрышы, вя сель ныя 
маршы, імправізацыі, гукапераймальныя, ілю стра цыйныя 
п’есы; яны і сёння складаюць аснову рэпер туару дзіцячых 
ансамбляў і аркестраў народных інстру мен таў.



226

Табліца 1
Класіфікацыя сучасных дзіцячых вакальна-

харавых калектываў народнага кірунку
Па прыкмеце 

функцыяніравання 
аматарскай 

музычнай дзейнасці 
ў залежнасці ад:

дзіцячыя вакальна-харавыя 
калектывы народнага кірунку

гендэрнага складу 
ўдзельнікаў

у складзе народных вакальных ан-
самбляў і народных хораў звы чай на 
спяваюць хлопчыцкі і дзяў чын кі;
радзей сустракаюцца вакальныя ан-
самблі / хоры толькі дзяўчынак або 
толькі хлопчыкаў у залежнасці ад 
вы кон ваемых твораў (на пры клад, 
рэк руцкія, казацкія, пас ту хоў скія, 
жніўныя і іншыя песні);
сярод дзіцячых галасоў вылучаюць 
дыскантаў, сапрана, альтоў. 

колькасці 
ўдзельнікаў

вакальны ансамбль – 2–10 чалавек, 
хор – 11 і больш чалавек, зводны хор 
і харавы масіў – некалькі харавых 
калектываў

наяўнасці/
адсутнасці 
кіраўніка

хормайстар / дырыжор звычайна 
ад сут нічае, яго функцыі выконвае 
адзін з членаў калектыву, саліст або 
сам дарослы кіраўнік, які спявае ра-
зам з дзецьмі

Традыцыйна ў народнай мастацкай практыцы бела-
русаў ужываюцца разнастайныя музычныя інструменты, 
якія, паводле прынятай у сучасным інструментазнаўстве 
класіфікацыі Э. Хорнбастэля – К. Закса, распрацаванай 
у 1914 г., падзяляюцца на 4 групы. 

Ідыяфоны (самагучальныя) − інструменты, якія ў за-
лежнасці ад спосабу гуказдабывання бываюць ударныя, 
узаемаўдаральныя, патрэсвальныя, скрабковыя, з выдзі-
маннем, шчыпковыя; сярод беларускіх народных інстру-
мен таў групы ідыяфонаў можна назваць талеркі, лыжкі, 
вугольнік, трашчотку, калотку, брусочкі, звон, бразготку, 
шархуны, кляшчотку, гармонік і яго разнавіднасці – баян 
і акардэон. 

Мембранафоны (мембранавыя) – група інструментаў, 
створаных пры дапамозе нацягнутай перапонкі, прык ла-
дамі такіх інструментаў можна назваць бубен, барабан 
і грэ бень.

Аэрафоны (духавыя) – інструменты, якія ў залежнасці 
ад спосабу гуказдабывання бываюць свабодныя (лісты дрэў 
і травы, карынка, берасцянка), флейтавыя (свісцёлка, ака-
ры на, дудка, парная дудка), язычковыя (пішчык, жалейка, 
кларнет), амбушурныя (рог і труба) і клавішна-духавыя. 

Хардафоны (струнныя) – група інструментаў, прад-
стаўленая шчыпковымі інструментамі (балалайка, мандалі-
на), смычковымі (скрыпка, басэтля) і ўдарнымі (цымбалы). 

Для ансамблевай і аркестравай ігры ў сучасных дзіця-
чых калектывах выкарыстоўваюць самыя розныя спалу-
чэнні інструментаў. Пры вылучэнні асобных прыкмет ка-
лек тываў, таксама можна прасачыць наступную іх кла сі-
фікацыю (табл. 2).

Сучасныя дзіцячыя калектывы змешанага вакальна-ін-
струментальнага саставу можна аднесці да распаўсюджаных. 
Прыкладамі такіх калектываў з’яўляюцца самыя розныя 
спалучэнні саліста / вакальнага ансамбля / хора ў супра ва-
джэнні акампаніятара / інструментальнага ансамбля / арке-

стра. Такія калектывы змяшчаюць у сабе ўсе прыкметы, 
уласцівыя вакальна-харавым і інструментальным калек ты-
вам, і ўяўляюць сабой сінтэз мастацтва слова і музыкі. 

Табліца 2
Класіфікацыя сучасных дзіцячых ансамбляў / 

аркестраў традыцыйных народных інструментаў
Па прыкмеце 

функцыяніравання 
аматарскай 

музычнай дзейнасці 
ў залежнасці ад:

Ансамблі / аркестры традыцыйных 
народных інструментаў

гендэрнага складу 
ўдзельніа каў

гендэрная прыкмета амаль не мае 
значэння, выбар інструменту абу-
моў лены асабістым жаданнем дзя-
цей (і іх бацькоў) іграць на вы зна-
чаным інструменце, наяўнасцю пэў-
нага інструмента дома, магчы мас-
цямі ўстановы культуры (адукацыі) 
і іншымі ўмовамі

складу ўдзельнікаў 
(інструментаў)

самыя разнастайныя спалучэнні ін-
ст рументаў як адной групы (на-
прыклад, духавых), так і некалькіх 
груп (духавыя са струннымі і іншыя)

колькасці 
ўдзельнікаў

ансамблі – ад 2 да 10 удзельнікаў, 
аркестры – больш за 10 удзельнікаў

наяўнасці / 
адсутнасці 
кіраўніка

дырыжор звычайна прысутнічае, 
але яго функцыі могуць выконваць 
і адзін з членаў калектыву, саліст або 
сам дарослы кіраўнік, якія іграюць 
разам з іншымі дзецьмі

Прадстаўленыя матэрыялы далёка не вычэрпваюць 
усіх магчымых варыянтаў класіфікацыі сучасных калек ты-
ваў, асобнымі пунктамі можна вызначыць такія прыкметы, 
як манера выканання, вусная або пісьмовая манера наву-
чання (пераймання), асаблівасці рэпертуару і іншыя. Рас-
пра цоўка абазначаных пытанняў нам бачыцца складанай, 
важнай і патрабуе асобных даследаванняў. 

Падводзячы вынікі, можна адзначыць, што дзіцячыя 
музычныя калектывы (прадстаўленыя вакальна-харавымі 
калектывамі і ансамблямі / аркестрамі традыцыйных на род-
ных інструментаў, а таксама змешанага вакальна-інстру-
ментальнага складу) могуць мець сваю выразную кла сі фі-
кацыю пры вылучэнні такіх асноўных прыкмет дзейнасці, як 
склад і колькасць удзельнікаў, гендэрная прыкмета, наяў-
насць / адсутнасць кіраўніка. 
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СПЕЦЫФІКА ВЫВУЧЭННЯ ПРОЗЫ ЯНКІ МАЎРА ДЛЯ ДЗЯЦЕЙ У КАНТЭКСЦЕ ВУЧЭБНАЙ ДЫСЦЫПЛІНЫ 
«СУСВЕТНАЯ І АЙЧЫННАЯ ДЗІЦЯЧАЯ ЛІТАРАТУРА»: ДА ПРАБЛЕМЫ ЖАНРАВАЙ РАЗНАСТАЙНАСЦІ

Алена Шарапава (Магілёў, Беларусь)

Літаратурная адукацыя студэнтаў вышэйшых наву-
чаль ных устаноў – гэта арганізаваная форма педагагічнага 
ўздзеяння на асобу, якая можа разглядацца як узаемасувязь 
розных элементаў педагагічнай сістэмы, скіраваных на пад-
рыхтоўку спецыяліста і развіццё асобы і грамадзяніна. Аду-
ка цыйныя стандарты Рэспублікі Беларусь другога пакален-
ня па спецыяльнасцях 1-01 01 01 Дашкольная аду кацыя; 
1-01 01 02 Дашкольная адукацыя. Дадатковая спе цыяль-
насць арыентуюць выкладчыка на фарміраванне такіх кам-
пе тэнцый пры вывучэнні дысцыпліны «Сусветная і айчын-
ная дзіцячая літаратура», як веданне «<…> спе цы фічных 
якасцяў дзіцячай кнігі, што грунтуюцца на ўліку ўзроставай 
спецыфікі чытача; заканамернасцяў развіцця <…> дзіцячай 
літаратуры; характэрных прыкметаў розных жанраў дзі-
цячай кнігі; відаў работ з канкрэтным тэкстам у дзіцячым 
садзе; артыкулаў крытыкаў і педагогаў па пытаннях раз-
віцця дзіцячай кнігі; формы прапаганды дзіцячай кнігі ў ася-
родку выхавацеляў і бацькоў», уменне «<…> выкарыстоўваць 
першакрыніцы пры вывучэнні гісторыі і тэорыі дзіцячай 
літаратуры; улічваць узрос та выя і індывідуальныя асаблі-
васці дзяцей у працэсе арганізацыі работы з дзіцячай кнігай; 
<…> зрабіць крытычны аналіз твораў, адбор кніг для даш-
кольнай установы; прапагандаваць кнігі ў дашкольнай 
установе» [5, с. 19]. 

У такім кантэксце важным элементам педагагічнай сіс-
тэмы з’яўляецца вывучэнне літаратурнай спадчыны Янкі 
Маўра. На вывучэнне яго творчасці тыпавой вучэбнай пра-
грамай ТД-А. 256/тип. адводзіцца тры аўдыторныя гадзіны: 
адна лекцыйная і дзве практычныя. Адзначым, што, уліч-
ваючы спецыфіку творчасці пісьменніка, вывучэнне гэтай 
тэмы праводзіцца па жанравым прынцыпе. Зыходзячы 
з гэтага, студэнтам пастаянна згадваюцца такія паняцці, як 
«літа ратурны род», «эпас», «літаратурны жанр», «раман», 
«апо весць», «апавяданне», «жанравая мадыфікацыя», «пры-
годніцкая аповесць», «фантастычная аповесць» і інш. 

На лекцыі студэнтам прапануюцца наступныя пытанні: 
1. Звесткі з біяграфіі Янкі Маўра (1883 – 1971). 2. Янка Маўр 
як адкрывальнік новых тэм і жанраў у беларускай дзіцячай 
літаратуры. 3. Актуалізацыя праблем твораў Янкі Маўра 
ў ХХІ ст.: гістарычная рухомасць сэнсу мастацкага твора. 
4. Спалучэнне рэальнага і фантастычнага ў творах «Вандра-
ванне па зорках» (1927), «Аповесць будучых дзён» (1932), 
«Фантамабіль прафесара Цылякоўскага» (1954). Наследа-
ванне традыцый А. Талстога, У. Обручава. Пэўная ідэа ла-
гічная зададзенасць твораў. 

Лепшаму асэнсаванню пытання № 1 спрыяе папярэдняе 
самастойнае вывучэнне студэнтамі біяграфіі пісьменніка на 
падставе артыкула з вучэбнага дапаможніка «Беларуская 
дзіцячая літаратура» [1, с. 197–200], а таксама аўта бія гра-
фічнай трылогіі Янкі Маўра «Шлях з цемры» (1948–1957). 
Непасрэдна на лекцыі адбываецца актуалізацыя ведаў праз 
запаўненне храналагічнай табліцы (у слупку «ДАТА» павін-
ны быць наступныя гады: 11.05.1883 г.; 1892 г.; 1895 г.; 1899 г.; 
1903 г.; 1906 г.; 1911 г.; пасля 1917 г.; 1923 г.; 1926 г.; 1941–
1944 гг.; 1948 г.; 3.08.1971 г.; 1972 г.; 1983 г.; 1993 г.). 

Дата Факты жыцця і творчасці Заўвагі

Пры разглядзе пытання № 2 асобую ўвагу неабходна 
звярнуць на агляд і абгрунтаванне прычын звароту пісь-
менніка да новых для беларускай дзіцячай літаратуры 
тэмаў (жыццё дзяцей у далёкіх краінах, станаўленне чалаве-
ка ў дагістарычны перыяд, жыццё і праблемы школьнікаў 
і інш.), а таксама жанраў, жанравых мадыфікацый (пры год-
ніцкая аповесць, раман для дзяцей, фантастычная апо-
весць, псіхалагічны эцюд і інш.). Пры разглядзе пытання 
№ 3 мэтазгодна растлумачыць (або паўтарыць) паняцце «гі-
ста рычная рухомасць сэнсу мастацкага твора», актуа лі за-
ваўшы названае паняцце пры разглядзе такіх тэкстаў, як 
«У краіне райскай птушкі», «Палескія рабінзоны», «ТВТ» 

і інш. Пры разглядзе пытання № 4 неабходна падкрэсліць 
сувязь творчасці Янкі Маўра і традыцый сусветнай фан-
тастыкі. Для тых студэнтаў, што здольныя выканаць задан-
не высокага (прадуктыўнага творчага) узроўню, можна 
прапанаваць падрыхтаваць наступныя паведамленні: «Па-
дарожжа як сэнсаўтваральны элемент фантастычных тво-
раў (на прыкладзе творчасці Янкі Маўра і А. Талстога, 
У. Об ручава, братоў Стругацкіх і інш.)», «Касмічная тэма як 
вызначальная рыса фантастычных твораў (на прыкладзе 
творчасці Янкі Маўра і С. Лема, Р. Брэдберы і інш.)», «Фан-
тастыка і ідэалагічная зададзенасць: прынцыпы ўзаема-
дзеяння (Янка Маўр і Герберт Уэлс)». 

У нашай практыцы выкладання дысцыпліны «Сусвет-
ная і айчынная дзіцячая літаратура» выпрацавана сістэма 
работы, што прадугледжвае пры падрыхтоўцы да прак-
тычных заняткаў выкананне пэўнага комплексу заданняў, 
якія садзейнічаюць фарміраванню і развіццю вызначаных 
вышэй кампетэнцый. Студэнты працуюць самастойна, звяр-
таюцца да кампетэнтных крыніц з тым, каб пацвердзіць ці 
абвергнуць свае думкі і гіпотэзы. 

На практычных занятках студэнтам прапануюцца на-
ступ ныя пытанні для вывучэння і абмеркавання, а таксама 
практыкаванні. 

1. Распрацоўка тэмы жыцця дзяцей у цыкле твораў пра 
далёкія краіны («Слёзы Тубі», «Лацароні», «Незвычайная 
прынада» (усе – 1927)). Вобразы дзяцей у апавяданнях. Вы-
хаванне пачуцця суперажывання. Роля эпілогаў у рас крыц-
ці ўнутранага канфлікту. 

Практыкаванне 1. Прачытайце мастацкія тэксты, пра-
аналізуйце іх. 

Практыкаванне 2. Вызначце агульнае і адметнае ў жыц-
цёвых лёсах Тубі, Сідры, Джузепе. Складзіце серыю пытан-
няў для правядзення гутаркі з дзецьмі па змесце кожнага 
з твораў, пры гэтым асаблівую ўвагу надавайце выхаваўчаму 
патэнцыялу тэкстаў. 

Практыкаванне 3. Характарызуючы асаблівасці сюжэ-
та, звярніце ўвагу на сэнсаўтваральную ролю эпілогаў. Для 
даведкі: эпілог – «<…> сціслае, лаканічнае пасляслоўе, у якім 
робяцца нейкія высновы-сентэнцыі наконт дзеяння, што 
адбылося, дзякуецца за ўвагу чытачам ці гледачам, просіцца 
аб прыхільнасці і г. д.» [6, с. 139]. 

2. Трансфармацыя сюжэта рабінзанады ў аповесці «Па-
лескія рабінзоны» (1930). Папулярнасць твора. Вобразы 
Мі ро на і Віктара. Апяванне прыроды роднага краю, па зна-
вальны змест твора, элементы загадкавасці і таямнічасці. 
Выхаваўчы пафас твора. 

Практыкаванне 1. Прачытайце твор. Запішыце эле мен-
ты трансфармацыі сюжэта рабінзанады, што адрозніваюць 
твор Д. Дэфо ад аповесці Янкі Маўра (колькасць «рабін-
зонаў», першапачатковыя ўмовы існавання, пошукі выхаду 
з сітуацыі і г. д.). Свае вывады аформіце ў табліцы. 

Практыкаванне 2. Вызначце ідэйны змест твора, яго 
вы хаваўча-пазнавальнае значэнне. Для аргументацыі сваіх 
думак звярніцеся да вершаў М. Багдановіча «Пагоня» і У. Ка-
раткевіча «Калумбы зямлі нязнаемай», а таксама да цытаты 
з аповесці «<…> чыталi шмат кнiжак, асаблiва пры год-
нiцкiх – Жуля Верна, Майна Рыда, Купера i г. д. Цiкавiлi iх 
розныя далёкiя краiны, дзiкуны, iндзейцы, якiх цяпер бадай 
ужо зусiм няма. Захаплялiся рознымi прыгодамi з iх жыцця, 
што адбывалiся гадоў 60–80 назад. Марылі пра пальмы, 
джунглi, а не бачылi добрай пушчы, якая была за некалькi 
дзесяткаў кiламетраў ад iх. Уяўлялi сабе розныя паляваннi 
на тыграў, сланоў, iльвоў, а вавёркi на волi не бачылi. Марылi 
пра мора, караблi, а не бачылi вялiкага возера, якое ляжала 
за кiламетраў дваццаць ад iх» [3, с. 129]. 

Практыкаванне 3. Пейзажныя карціны ў творы полі-
функ цыянальныя. Падбярыце фрагменты аповесці, у якіх 
паказальна б рэалізоўваліся такія функцыі, як абазначэнне 
месца і часу дзеяння, сюжэтная матывіроўка дзеяння, псі-
халагічная, функцыя формы прысутнасці аўтара. 
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Практыкаванне 4 (высокага (прадуктыўнага творчага) 
узроўню). Паглядзіце кінафільм «Палескія рабінзоны» 
(1934), рэж. І. Бахар, Л. Малчанаў. Ці будзе ён актуальным 
у наш час? Свой адказ аргументуйце. 

3. Асаблівасці адлюстравання дзіцячай душы ў псіха-
ла гічных апавяданнях «Шчасце» («Шапка»), «Бярозавы 
конь», «Падарожжа вакол дома», «На крызе». 

Практыкаванне 1. Выпішыце азначэнне тэрміна «псі-
халагізм» з літаратуразнаўчага, філасофскага, псіхалагічна-
га слоўнікаў, параўнайце іх. 

Практыкаванне 2. У прапанаваных тэкстах вызначце 
вядучую рысу дзіцячай душы і свядомасці. Абгрунтуйце 
свой адказ пісьмова. 

Практыкаванне 3. Напішыце міні-эсэ на тэму «Маё 
шчасце». 

4. Праблема «дзеці і вайна» ў апавяданнях «Завошта?», 
«Дом пры дарозе», «Запіска», «Максімка», «У разведцы». 

Практыкаванне 1. Прачытайце творы. Успомніце, што 
ў 1948 г. Янка Маўр прыняў прапанову стаць галоўным 
рэдактарам кнігі пісем-успамінаў дзяцей – удзельнікаў 
і сведкаў Вялікай Айчыннай вайны «Ніколі не забудзем». 
Вы значце агульныя і адметныя асаблівасці мастацкіх (тво-
ры Янкі Маўра пра вайну) і дакументальна-мастацкіх (збор-
нік «Ніколі не забудзем») тэкстаў. 

Практыкаванне 2. Пры аналізе апавяданняў звярніце 
ўвагу на разнастайнасць манеры аповеду, супаставіўшы 
ў гэтым аспекце апавяданні «Максімка» і «Дом пры дарозе». 
Свае супастаўленні запішыце. 

Практыкаванне 3. Знайдзіце ў апавяданнях апісанне 
свету дзіцячых уяўленняў і фантазій і вызначце сродкі мас-
тацкай выразнасці, што ў іх выкарыстоўваюцца. 

Самастойная работа студэнтаў выконваецца па нас-
туп ным алгарытме: выкананне практыкаванняў, пісьмовае 
іх афармленне ў сшытку для самастойнай работы, праверка 
выкладчыкам гэтых практыкаванняў (франтальная або вы-
ба рачная). Неабходна адзначыць, што змест самастойнай 
работы вядомы студэнтам ужо з самых першых этапаў вы-
ву чэння дысцыпліны. Па тэме «Янка Маўр» прапануюцца 
наступныя практыкаванні. 

1. Падумайце, што паўплывала на выбар тэмы першай 
аповесці пісьменніка «Чалавек ідзе» (1927). Абгрунтуйце 
свае думкі. 

2. Вызначце гістарычныя падзеі, што сталі прататыпнай 
асновай прыгодніцкіх аповесцяў «У краіне райскай птуш-
кі» (1928), «Сын вады» (1928), рамана для дзяцей «Амок» 
(1929). Успомніце, якія грамадска-палітычныя сітуацыі сён-
няшняга дня могуць выступаць у якасці сэнсавых паралеляў 
падзеям названых мастацкіх тэкстаў. Вывады запішыце. 

3. Вызначце і запішыце асноўныя сюжэтныя лініі наз-
ваных вышэй прыгодніцкіх аповесцяў і рамана. Звярніце 
ўвагу на тое, як розныя па змесце і характары творы па-
дводзяць сваіх рэцыпіентаў да пастаноўкі і вырашэння най-
больш важных агульначалавечых праблем. Запоўніце таблі-
цу. Для даведкі: праблема – складанае пытанне рэчаіснасці, 
якое пастаўлена аўтарам у літаратурным творы і якое па-
трабуе вырашэння (хоць можа застацца нявырашаным) як 
у мастацкай прасторы тэксту, так і ў грамадскім быцці 
пэўнага часу; той бок жыцця, які асабліва цікавіць пісьмен-
ніка.

«У краіне рай-
скай птушкі»

«Сын 
вады» «Амок»

Праблема чалавечых 
узаемаадносін
Праблема бацькоў 
і дзяцей
Праблема сацыяль-
най несправядлівасці

«У краіне рай-
скай птушкі»

«Сын 
вады» «Амок»

Праблема правоў 
чалавека
Экалагічная 
праблема
Праблема кахання

4. Знайдзіце ў прапанаваных мастацкіх тэкстах апісан-
ні прыроды, вызначце ў іх сродкі мастацкай выразнасці. 
Акрэсліце пазнавальнае значэнне пейзажу. Для даведкі: 
пейзаж – вобраз прыроднага асяроддзя, «<…> апісанне 
«лю бой незамкнёнай прасторы знешняга свету» <…>» [6, 
с. 129].

5. Вызначце ў аповесці «ТВТ, або Апавяданне пра тое, 
як маладыя героі ўзбунтаваліся супроць уціску рэчаў і збілі 
з панталыку дзядзьку Данілу, цётку Мар’ю, нават мілі цыя-
нера і, нарэшце, увесь свет; як яны навучыліся бачыць тое, 
чаго другія не бачаць, і як Цыбук здабываў ачкі» (1934) 
тэму, праблемнае поле, ідэйны змест, выхаваўча-пазна валь-
нае значэнне. Свае адказы запішыце. Пазначце, якія творы 
«школьнай» тэматыкі вядомыя вам з сусветнай і айчыннай 
дзіцячай літаратуры. 

6. Вызначце ў аповесці «ТВТ» элементы гульні (напрык-
лад, загадкавая назва, атмасфера спаборніцтва). Адкажыце, 
з якой мэтай пісьменнік выкарыстоўвае названыя і іншыя 
элементы гульнёвага характару. 

7. Аб’яднаўшыся ў групы па 5–6 чалавек, прыдумайце 
праект, які можна было б рэалізаваць з выхаванцамі, на-
прык лад, «Дапамагаем бацькам», «Прыбіраем групу», «Чы-
таем кнігі» і інш. Напішыце абгрунтаванне падобнай фор мы 
работы з дзецьмі, яе ідэйны змест, выхаваўча-пазна валь нае 
значэнне, магчымасць рэалізацыі праектаў у роз ных узрос-
тавых групах. 

Такім чынам, прапанаваная сістэма вывучэння тэмы 
«Янка Маўр» з улікам жанравай спецыфікі спрыяе фарміра-
ванню ў будучага спецыяліста названых у пачатку дадзеных 
матэрыялаў кампетэнцый, садзейнічае найбольш поўнаму 
выяўленню здольнасцяў студэнтаў, а таксама своечасоваму 
правядзенню папераджальных і карэктуючых дзеянняў, 
уцяг вае ў працэс пазнання ўсіх навучэнцаў. Сістэма апера-
джальных заданняў дае магчымасць студэнтам спрагназа-
ваць уласны ўзровень сваіх вучэбных дасягненняў і супа-
ставіць іх з крытэрыямі вучэбных патрабаванняў. 
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