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дадзеную заканамернасць. «У “Бандароўне” выразна ўгадваецца 
водгулле шаўчэнкаўскіх неспакойных інтанацый, энергічных рытмаў. 
Беларускі паэт, улічваючы вопыт украінскага класіка, шчодра 
выкарыстоўвае ўлюбёныя Шаўчэнкам формы верша», — заўважаў 
М. Ярош [4, с. 119]. Зразумела, што пад «улюбёнай Шаўчэнкам формай 
верша» маецца на ўвазе акцэнтны каламыйкавы верш, які аказаўся 
надзвычай прыдатным для перадачы драматычнай напружанасці 
дзеяння, экспрэсіўнай кантрастнай характарыстыкі герояў. Анжамбеман, 
сінкапіраванне ў клаўзулах, актыўнае вылучэнне ў рытмарадах сэнсава- і 
рытмаапорных слоў яскрава дэманструе сувязь з песеннай традыцяй. 

Сярод асобных вершаваных памераў танічны верш у зборніку 
«Спадчына» займае другое месцы пасля чатырохстопнага ямба (760 
радкоў, або 13,3 % ад агульнай колькасці радкоў). Акрамя згаданага 
каламыйкавага верша, у зборніку прадстаўлены таксама пяціскладовік 
кальцоўскага тыпу і дольнік. 

Такім чынам, Янка Купала сваім чацвёртым зборнікам замацаваў 
распачатую раней лінію распрацоўкі і ўдасканалення асноўных сілаба-
танічных памераў. Ён «не абмяжоўваў сябе выключна адной сістэмай, а, 
арыентуючыся на лепшыя літаратурныя і фальклорныя традыцыі, 
спрабаваў пашырыць выяўленчыя магчымасці беларускага верша, яго 
поліметрычныя тэндэнцыі» [2, с. 181]. Імкненне да танізацыі верша, 
паяднання вусна-паэтычных традыцый з пісьмовай літаратурай 
канчаткова ўсталёўваецца, набываюць пашырэнне ў творчай спадчыне 
новыя віды літаратурнага танічнага верша: пяціскладовік кальцоўскага 
тыпу і дольнік. Вялікім дасягненнем Янкі Купалы з’яўляецца арганічнае 
паяднанне рытму і сэнсу, гармонія формы і зместу. 
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Ах, колькі ёсць красы цудоўнай поруч з намі, 
Калі глядзець вакол дзіцячымі вачамі! 
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Ва ўсе часы літаратура для дзяцей была неад’емнай часткай творчасці 
амаль кожнага пісьменніка. У іх нараджаліся дзеці, унукі і, вядома ж, 
хацелася парадаваць іх уласнымі вершамі, зрабіць свой унёсак у 
выхаванне. Камусьці гэта ўдавалася лепш, камусьці не вельмі. Але, тым 
не менш, беларуская дзіцячая літаратура існавала ва ўсе часы.  

Глебу для яе развіцця падрыхтаваў дзіцячы фальклор. Менавіта ў ім 
былі акрэслены самыя важныя прынцыпы і асаблівасці літаратуры для 
дзяцей, а таксама яе спецыфічныя рысы, напрыклад, улік узросту дзяцей. 
Таму дзіцячы фальклор з’яўляецца непасрэдным папярэднікам 
літаратуры для дзяцей, у аснове якой знаходзіцца шматвяковы вопыт 
вуснай народнай творчасці. 

Пачатак пісьмовай літаратуры для дзяцей звязаны з развіццём 
беларускага кнігадрукавання, калі пачалі выдавацца працы навучальна-
павучальнага характару. Сярод іх можна адзначыць «Псалтыр» 
Францыска Скарыны (Прага, 1517), які быў «детям малым початок 
всякое доброе наукы».  

Фактычна, першымі  аўтарамі спецыяльных твораў для дзяцей былі 
Францішак Багушэвіч і Адам Гурыновіч. Найбольш яскравым пры-
кладам з творчасці першага з’яўляецца верш «Калыханка», у якім выка-
рыстаны матыў роздуму маці над калыскай дзіцяці аб яго будучыні. У 
Францішка Багушэвіча можна адшукаць і вершы-перавёртышы: «Баба 
люльку кура ў хаце, / А мужык пярэ кашулі. / Конь пасецца на лапаце, / А 
на вербе растуць дулі» [1, c. 47]. 

У творчасці Адама Гурыновіча мы сустракаемся з «чыстымі» 
дзіцячымі вершамі, якія спецыяльна напісаны для малых. Напрыклад, 
урывак з верша «Каток»: «Сядзіць над вадою маленькі каток, / Глядзіць 
ён на рыбкі – разінуў раток, / Хацеў бы дастаць іх, баіцца скакнуць, / 
Баіцца вадою ён ног абмакнуць. / А й хлопчык маленькі над ксёнжкай 
сядзіць, / Яе ён раскрыўшы, на вершы глядзіць, / І рад бы вучыцца – 
хацеў бы ўсё знаць, / Ды шкода галоўкі свае бедаваць<…>» [1, c. 54]. 

Прынцып супастаўлення, пакладзены ў аснову верша, дазваляе па-
раўнаць паводзіны катка і хлопчыка і, як вывад, выказаць у канцы верша 
думку, што нікому нічога проста так не даецца: «Калі ж ты што-коль-
вечы захочаш пазнаць, / То мусіш нямала над тым працаваць» [1, c. 54]. 

Беларускую літаратуру для дзяцей ва ўсе часы прадстаўлялі 
сапраўдныя майстры, якія ўмелі дасканала і проста данесці да дзіцяці 
свае думкі. І ўсё ж многія даследчыкі сходзяцца на думцы, што менавіта 
ў 20 – пачатку 21 ст. беларуская дзіцячая літаратура з усёй яе 
шматстайнасцю, шматграннасцю і рознабаковасцю дасягнула свайго 
найвышэйшага ўздыму. 
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Для аналізу намі былі ўзяты вершы найбольш яркіх прадстаўнікоў 
апошніх двух пакаленняў паэтаў – Рыгора Барадуліна, асноўная 
творчасць якога прыпадае на 20 стагоддзе, і нашага сучасніка Андрэя 
Хадановіча.  

Як вядома, праз літаратуру дзіця спазнае наваколле і сябе самога, 
таму павучальны элемент прысутнічае ў кожным вершы. У многіх сваіх 
творах Рыгор Барадулін адкрывае дзеткам жывёльны і птушыны свет. 
Так, напрыклад, у вершы «Пытанне ўсім” паэт раскрывае малому 
загадкі, чаму ў птушак розныя насы і навошта яны ім: «Дзяцел лечыць / 
Дрэвы ўсе, / І здароўе / Ім нясе. <…> Нос у буські доўгі, / Каб / 
Даставаць / З балота жаб» [3, c. 11]. Нават жанрава і кампазіцыйна 
гэты верш нагадвае байку з мараллю ў канцы: «Паглядзіце, / Дзеці, / 
Самі, / Хто панёс / Дасужы нос, / Доўгі, доўгі / Самы?!» [3, c. 12]. 

У вершы «Недавер» апісваюцца прычыны “цёплых” узаемаадносін 
катоў і вераб’ёў: « -Ты ў нас / Прыгожы, / Ну, якраз / Як цётка родная 
твая, / Што летась / З’ела вераб’я. / Да нашае радні / Цяпер / У 
вераб’ёў прапаў / Давер!» [3, c. 7]. 

А ў некаторых творах Рыгор Барадулін проста зацікаўлівае дзіця, каб 
яно само задало сабе пытанні і, магчыма, пашукала на іх адказы ў іншых 
крыніцах. Напрыклад, верш «Хто яны?». У ім аўтар расказвае дзеткам, што 
ёсць такі від мядзведзя – грызлі. Але заканчваецца твор рытарычным 
пытаннем: «З раніцы да хрыпаты / У бары / Раўлі браты, / Два мядзведзькі 
хмурыя, / Бо не зналі / Бурыя, / Што яны завуцца / Грызлі. / І таму навуку 
грызлі / У зялёным буквары, / Хто ж  / Яны ў сваім бары?» [3, c. 21]. 

Такім чынам, Рыгор Барадулін падштурхоўвае дзіця да ўсебаковага 
набыцця ведаў. Хутчэй за ўсё, гэта праявіцца ў пытаннях «Мама, хто?» 
або «Тата, чаму?». І гэту дзіцячую асаблівасць паэт адлюстраваў у 
вершы «Пыталава», які незвычайны па  змесце і арыгінальны, дзякуючы 
моўна-выяўленчым сродкам. Ён пабудаваны на гульні слоў і слушным 
ужыванні амаформаў: «Чаму сабе  / Чамукала, / Чаму ў далоні / Хукала, / 
Чаму ў бакі / Хісталася, / Пыталася  / Ўвесь час, / Ці будзе / У 
Пыталаве / Яе чакаць  / Адказ. / А за Чаму / Чагокала / Разгублена / 
Чагокала, / Недачувала / Штокала / І ўсю дарогу / Штокала» [3, c. 18]. 

Дзіцячы паэт павінен быць вялікім псіхолагам, разумець дзіцячую 
натуру і ў нейкай ступені станавіцца дзіцем. Вершы сапраўднага 
майстра павінны быць лёгкімі, але не простымі. Ні адно дзіця не будзе 
чытаць прымітыўныя творы, таму паэт павінен усімі моўнымі сродкамі 
паказаць сваё майстэрства, данесці да малога правільную думку, 
размаўляць з ім на «дзіцячай» мове. 

На такой «дзіцячай» мове з маленькімі чытачамі цудоўна размаўляе 
Рыгор Барадулін. Шматлікасць наватвораў – адна з характэрных рыс яго 
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«дзіцячай» творчасці. У вершы «Індыкала-кудыкала» нават назва 
гаворыць сама за сябе. Падобныя словы створаны на ўзор дзіцячага 
маўлення. Аказіяналізмы збліжаюць паэта з дзецьмі, якія лепш 
разумеюць свайго нябачнага настаўніка.  

Адметнай лексікай вылучаецца і  Андрэй Хадановіч, мова якога больш 
зразумелая і блізкая сучаснаму дзіцяці. У вершы «Спрэчкі» можна 
вылучыць шэраг такіх вось «сучасных» слоў: «камп’ютарная гульня», 
«бэйбусы», «прэзент» і інш. У шматлікіх творах Хадановіча аповед вядзецца 
ад першай асобы, ад імя дзіцяці. Тым самым вершы лепш засвойваюцца 
дзіцем і набліжаюць аўтара да яго аўдыторыі. Напрыклад, верш «Каток»: 
«Выходжу з мамай, мама – / З татам, / А тата – з фотаапаратам» [4]. 

Эпанастрафа і інтанацыйная выразнасць радка спрыяюць вобразнай 
дасканаласці ідэявыяўлення. Аўтар не здзівіў чытача ні незнаёмым 
словам, ні складанасцю сінтаксічных канструкцый, таму верш 
атрымаўся лёгкі і ўзнёслы.  

Тым не менш, ёсць адна адметная рыса, якая прасочваецца ва ўсіх 
дзіцячых вершах любога пісьменніка. Гэта – дэмінутыўныя суфіксы. 
Васіль Вітка сцвярджаў: «Без душэўнай чуласці, без любові да дзіцяці не 
можа быць выхавання». Кожны аўтар ставіцца да свайго малога чытача з 
ласкавасцю і пяшчотнасцю, таму вялікую ролю ва ўспрымальнасці верша 
адыгрываюць памяншальна-ласкальныя суфіксы. У вершы «Пеўнік-
весялун» Рыгора Барадуліна такіх слоў сапраўды многа: «<…> Казкі-
самаскладкі, / Прыбабунькі / І шаптушкі / Хітрыя тапыраць вушкі. / І 
казычуць, / Як іглінкі / Весялінкі-штохвілінкі <…>» [3, c. 6]. 

«Зубасты цмок» Андрэя Хадановіча, аповед у якім вядзецца ад асобы 
дзіцяці, вельмі падобны да «дзіцячай» мовы: «За ім пабегла б на край 
свету, / Ды боцік мне прамок. / А мамка мне не верыць: “Гэта – / 
Стракозка, а не цмок!”» [4]. 

Але верш «Спрэчкі» застаўся амаль без дэмінутываў. Гэта 
абгрунтоўваецца сэнсам верша, у якім маленькая гераіня выступае 
дарослай, сур’ёзнай вырашальніцай канфлікту бацькоў, якія спрачаюцца 
пра яе выхаванне: «І спрачаюцца да рання / Пра дзяцей і выхаванне. / 
Разышліся, божа мой! / Трэба іх мірыць самой» [4]. 

Увогуле большасць вершаў для дзяцей Андрэя Хадановіча напісаная 
на важную тэму – адносіны паміж дзецьмі і бацькамі. Верш «Нататкі 
таткі» выклікае ўсмешку ў дарослых людзей, якія маюць сваіх дзяцей, 
сваёй праўдзівасцю, бо большасць бацькоў прайшла праз гэта: «Татка 
сеў пісаць нататку, / А малая – скок на татку. / Цап яго за бараду: / 
Беражыся – я іду! / Татка, хто спаймае мячык? / Татка, я хачу да 
качак! / Паглядзець на ліхтары, / Пакатацца на шары! / Пагайдацца ў 
парасоне, / Рыцца лыжкай у вазоне!» [4]. 
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Для сэнсавага ўзмацнення і арфаэпічнай лёгкасці сярод дзіцячых 
аўтараў распаўсюджана ўжыванне слоў-рэдуплікатаў, амонімаў, розных 
алітэрацый. Вельмі яскрава гэта тэндэнцыя прасочваецца ў Рыгора 
Барадуліна: «недаверы-дзверы» («Пытанне ўсім»), «Індыкала-кудыкала», 
«весялінкі-штохвілінкі» («Пеўнік весялун»). Увесь верш «Дзе рэ?» 
пабудаваны на гульні сэнсаў і гукаў. Ён з’яўляецца своеасаблівым 
«лагапедычным» дапаможнікам малому, бо вельмі часта дзеці 
сутыкаюцца з праблемай вымаўлення вібранта [р]: «Ён хоча забрахаць, / 
Ды брэх / Гучыць, як дражніць: / – Бэх, эх, эх! / І азбуку / Барбос дзярэ. / 
Без рэ / Як запытаць, дзе рэ?!» [3, c. 20]. 

Такім жа «лагапедычным дапаможнікам» з’яўляецца і верш «На шашы і 
ля шашы». Ён створаны з той жа мэтай, але накіраваны на трэніроўку 
правільнага вымаўлення гука [ш]: «А пад шатамі ў цішы / На ляшчыне 
спарышы. / У капелюшы спарыш, / Пашукай спарыш, малыш!» [3, c. 25] 

Усе гэтыя прыёмы надаюць вершам мастацкую выразнасць і 
мілагучнасць, багацце вобразнасці, глыбокую змястоўнасць. Маленькія 
чытачы ні чым не слабейшыя (а, можа, нават і мацнейшыя) ў 
выбіральнасці  за дарослых. Іх не так проста заахвоціць да чытання, а тым 
больш да разумення і атрымання асалоды ад літаратурнай творчасці. Таму 
кожны з паэтаў імкнецца да стварэння сапраўдных шэдэўраў для дзяцей. 
Знаёмства з дзіцячай паэтычнай спадчынай Р. Барадуліна і А. Хадановіча 
пераконвае, што яны сапраўды спяваюць усім сэрцам, аддаючы дзецям 
свой талент і энергію да кроплі. 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРЕЦЕДЕНТНЫХ ИМЕН 
В ЛИРИКЕ А. С. КУШНЕРА 1960-х – 1970-х гг. 

И. С. Балабанович 

Одной из наиболее ярких черт поэтики известного петербургского 
поэта и эссеиста А. С. Кушнера является «стремление впитать и перера-
ботать духовный опыт предшественников, подключаясь к европейской 
культурной традиции» [4, с. 305], реализуемое в обращении к преце-


