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ХРАНАТОП ЗАЧЫНА І ЯГО СУВЯЗЬ З ФІНАЛАМ 
БЕЛАРУСКІХ ЛЮБОЎНЫХ ПЕСЕНЬ 

Г. В. Небаўсенка 

Зачыны і канцоўкі песень пра каханне як змястоўныя кампаненты 
прадстаўляюць сабой устойлівыя, тыповыя агульныя месцы. Як важныя 
кампазіцыйныя часткі песні, іх пачатку і канца, яны вельмі розныя: 
утрымливаюць указанні на час і месца дзеянняў, звароткі і інш. 

Вывучэнне любоўных песень як праявы жывой традыцыі (а не як 
помніка вуснай славеснасці) па большай частцы арыентавана на пошук 
тэкстаспараджальных фактараў традыцыйнай культуры. Фальклорны 
тэкст «дынамічны і ў той ці іншай меры набывае сваю структуру ў 
працэсе ўзнаўлення, адначасовага з працэсам успрымання» [4, с. 72-73]. 
Гэтае выказванне К. В. Чыстова ўяўляецца нам стрыжнем пры 
даследаванні зачынаў і канцовак песень і менавіта іх кантэкстуальнасці. 

Вывучаючы кантэкст, мы ацэньваем прагматычны бок тэксту, яго 
адрозненне ад іншых тэкстаў і яго спараджэнне. З гэтым стасуецца адно 
з канцэптуальных азначэнняў кантэксту ў дачыненні да фальклору, 
сфармуляванае Б. М. Пуцілавым: «Кантэкст – гэта адначасова катэгорыя 
камунікатыўная, сігніфікатыўная і генератыўная, паколькі з кантэкстам 
звязаны акт выканання, глыбінныя значэнні тэксту і яго паходжанне» [3, 
с. 117]. Разнастайныя, часам цяжка спалучальныя сэнсы традыцыйнага 
тэксту ўзнікаюць і атрымліваюць сваё тлумачэнне (інтэрпрэтуюцца) у 
сувязі з асяроддзем (вербальным, невербальным). 

Неабходна адзначыць, што дыферэнцыяцыя лірыкі абрадавай ад 
пазаабрадавай вызначаецца праз большую ці меншую залежнасць ад 
кантэксту выканання. Метадалагічна важна не толькі канстатаваць 
наяўнасць або адсутнасць гэтых сувязей, але і іх разнастайнасць, якая 
прыводзіць да фарміравання розных тыпаў суадносін вербальнага тэксту 
і кантэксту. 

Для народнай лірыкі выдзяляюцца некалькі ўзроўняў кантэкстных 
сувязяў, да якіх можна аднесці кантэкст сітуацыі выканання (канкрэтная 
камунікатыўная консітуацыя), фальклорна-тэкставы кантынуум, у які 
ўключаны тэкст, і культурна-этнаграфічны фон, на якім бытуе тэкст.  

Як адзначае М. І. Краўцоў, зачын у любоўнай песні «стварае пэўны 
эмацыйны тон, які суадносіцца са зместам песні; ён мае кампазіцыйнае 
значэнне, бо часткова ўводзіць тэму твора» [1, с. 54]. У межах 
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індывідуальна-творчай паэтыкі звернем увагу на прынцып свабоднага 
развіцця традыцыйнага зачыну ў варыянтах адной песні. Напрыклад, 
шэраг любоўных песень пачынаецца з традыцыйнай часткі «А ў полі 
вярба», якая дапаўняецца свабодным вар’іраваннем тэмы «дзяўчына»: 

 

А ў полі вярба, 
Пад вярбой вада. 
Там хадзіла, там гуляла 
Дзеўка малада [2, с. 60]; 

 

А ў полі вярба 
Нахілёная. 
Маладая дзяўчыначка 
Заручоная [2, с. 61]; 

У полі вярба, 
Пад вярбой вада: 
Там хадзіла красна дзяўчына 
Па вадзіцу адна [2, с. 62]; 
 

У полі вярба, 
Пад вярбой вада, 
Там дзяўчына чарнабрыва 
Вадзіцу брала [2, с. 63]. 

Так і канцоўка народнай песні пра каханне даказвае, што 
пазаабрадавая любоўная песня больш за іншыя жанры апелюе да 
непасрэднага эмацыйнага стану выканаўцы, да яго жыццёвых абставін, 
не толькі выражаючы, але непасрэдна называючы і адлюстроўваючы 
гэта, што і з’яўляецца адной з вядучых функцый песні, якая спрыяе 
трансляцыі мадэляў перажывання рэчаіснасці: 

Свабодныя зачын і канцоўка з невялікімі варыяцыямі маюць 
адносную свабоду прымацавання да розных «сюжэтаў», інтэрпрэтуюцца 
па-рознаму: як «наладжванне пачуцця» (А. М. Весялоўскі), як імкненне 
спевака да маляўнічасці, да эмацыйнай выразнасці, як тэкставая 
канстанта, што стварае традыцыйны кантэкст для далейшага ці 
папярэдняга зместу песні і якая ўключае дадзены тэкст у комплекс 
віртуальных традыцыйных значэнняў (Г. І. Мальцаў). 

Найбольш відавочнай падставай для выяўлення сувязі той ці іншай 
песні з кантэкстам выканання з’яўляецца прасторава-часавая 
суаднесенасць, г. зн. наяўнасць у складзе песні прасторава-часавых 
формул, якія раскрываюцца ў зачыне, адэкватных часу і месцу 
выканання песні. Пры гэтым важна, што самі па сабе лексемы / групы 
лексем, якія выконваюць функцыі прасторава-часавых маркёраў, часта 

Не я яго ўзлюбіла, –  
Узлюбіла маці; 
― Праз цябе я, мая маці, 
Буду гараваці [2, с. 367]; 
 

Не сама я палюбіла, 
Палюбіла маці, 
Заставіла сваю дочку 
Век гараваці [2, с. 368]; 

Не я яго палюбіла, 
Палюбіла маці, 
Абяцала казачэньку 
Тры хустачкі даці. 
Адну дала, другу дала, 
Трэцю затрымала, 
Чацвёртаю бяленькаю 
Ручанькі звязала [2, с. 368-369] 
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не суадносяцца з адпаведнай лексіка-семантычнай групай. Сярод іх 
можна вылучыць: 

• уласна паказальнікі часу: 
А на дварэ вечар вечарэе, 
Маё сэрца па дзяўчыне млее [2, с. 144]; 
 

У нядзельку рана маці доньку біла:  
― Ой, нашто ты, шэльма, венчык утраціла? [2, с. 330]. 
• атрыбуты часу сутак: 
Скацілася ды ясная зорачка 
Ды ўпала да долу [2, с. 83]; 
 

Што за месяц, што за ясны, –  
Ўночы свеціць, а ўдзень не [2, с. 123]. 
• атрыбуты пэўнага сезоннага перыяду: 
Ах ты, зімачка-зіма, 
Зіма лютая была, 
Завеяла, замяла 
Ўсе дарожкі, ўсе пуці [2, с. 82]; 
 

А у садзе каліначка 
Белым цветам зацвіла,  
Белым цветам зацвіла,  
А чырвоным даспела [2, с. 141]. 
Можна зрабіць выснову аб тым, што ў традыцыі прастора і час 

мысляцца ў якасці комплексных канцэптаў, што раскладаюцца на часткі, 
кожная з якіх можа ў песенным тэксце замяшчаць ўвесь прадстаўлены ў 
консітуацыі выканання аб’ект. Гэта назіранне здаецца нам істотным, бо 
яшчэ раз паказвае на пэўную адноснасць інтэрпрэтацыі тэксту, 
ізаляванага ад кантэксту: скажам, у песні «Ішла, ішла дзяўчыначка 
беражочкам» спяваецца «як рака ідзе» (г. зн. падчас крыгаходу), але 
ўпамінанняў пра вясну, крыгаход і нават раку няма, яны кампенсуюцца 
метанімічнай заменай, распазнаць якую можна толькі ў выпадку 
разгляду тэксту і кантэксту сукупна. 

Такімі ж рэгулярнымі ў зачынах песень пра каханне з’яўляюцца 
прасторавыя паказальнікі, якія ўказваюць на лакалізацыю выканання 
(у лесе, у полі, на беразе ракі і да т.п.): 

А ў лузе пры дарозе стаяла бяроза, 
А пад той бярозай плача дзевіца, як роза [2, с. 168]. 
Зыходзячы з паэтычнай семантыкі песні, яна адносіцца да цыклу 

песень пра каханне, якія аб’ядноўваюцца ў раздзел «Дзявочая доля. 
Недабраная пара. Шчырасць ў каханні», адной з асноўных тэм якіх 
з’яўляецца адзінота дзяўчыны, і гэтая сэмантычная дамінанта, як мы 
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бачым, цалкам успрынята выканаўцам. У яе індывідуальнай 
інтэрпрэтацыі актуалізуюцца як прасторавы, так і персанальны, часткова 
і сітуацыйны паказальнікі песні. 

Прасторавыя маркёры аказваюцца не толькі важным элементам 
консітуатыўнай прывязкі тэксту, але і часта ў свядомасці выканаўцаў 
адасабляюцца ў пэўныя «загалоўкі» песні, яе сцягнутую назву. Нават у 
даследчых работах у якасці такога «загалоўка» выступаюць 
«лакалізатары». Так, у зборніку «Песні пра каханне» з серыі БНТ з 455 
песен 143 маюць у сваім загалоўку, а значыць, і ў зачыне, такія 
«лакалізатары», а гэта 31,4 % ад агульнай колькасці. 

Патрэба ў прасторавай канкрэтызацыі прыводзіць да высокай ступені 
індывідуалізацыі лакальных паказальнікаў, і нават да ўвядзення ў зачын 
песні пра каханне тапонімаў. 

Ой, за гаем, за Дунаем, 
Там дзяўчына лён збірала [2, с. 229]; 
 

Ляцяць гусі з Белай Русі, 
У моры вады не напіўшыся. 
Ішоў казак з Украіны 
Малодзенькі, не жаніўшыся [2, с. 289]. 
Песні з такімі зачынамі ўспрымаюцца як свае, мясцовыя менавіта за 

кошт згадкі назвы хутара, ракі, хоць гэта песня вядома і ў іншых 
лакальных традыцыях без тапоніма. 

Мы можам ацэньваць падобныя факты ў сувязі з дапушчальнай ў 
межах пазаабрадавай песні імправізацыі, адзначаючы, што з ёй звязана 
трансфармацыя тэксту, прымеркаванасць да мясцовых падзей і інш. 
Аднак, улічваючы абмежаваны характар такой «імправізацыі», варта 
адзначыць, так бы мовіць, «крайнюю кропку» ў замацаванні песні, яе 
прасторавым прымацаванні да прысваення дадзенага тэксту асобнай 
лакальнай традыцыяй. 
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