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ФАЛЬКЛОР У ТЭОРЫІ І НА ПРАКТЫЦЫ 
 

 У наш рынкавы, рацыянальны і мерканцільны час любая сфера ведаў і 

дзейнасці мае на ўвазе камерцыйны прыбытак. Такія духоўныя вобласці, як 

міфалогія, фальклор, мастацкая літаратура, прыносяць яго, так бы мовіць, 

ускосным шляхам, чаго, на жаль, не ўсе разумеюць. Напрыклад, у сучасным 

Егіпце ўвесь корпус народных прыказак і прымавак, якія тычацца 

земляробства і жывёлагадоўлі, уключаны ў падручнікі для 

сельскагаспадарчых каледжаў. Студэнты, спасцігаючы навейшыя тэхналогіі, 

у той жа час убіраюць у сябе мудрасць продкаў, назапашаную літаральна за 

тысячагоддзі.  

Іншы прыклад. Я сваім студэнтам не раз казала: «Уявіце, што вы ўзялі 

шлюб або разам з бацькамі наладзілі экалагічную сядзібу (Зусім рэальна – мы 

нават малявалі планы такіх сядзіб, бо дзеці павінны марыць. – Т. Ш.). Сваім 

кліентам вы мусіце прапанаваць не толькі чыстае паветра, грыбы, ягады, 

рыбалку, этнічную кулінарыю, але і ежу духоўную. Тут, асабліва для 

замежных гасцей, найцікавейшай  вобласцю, што ўжо даказана практыкай, 

аказваецца мясцовы фальклор. Нішто не можа так прывабіць у размовах 

летнімі вечарамі вакол вогнішча». 

 Прыведзеныя прыклады, сапраўды, залішне прыземленыя, хоць 

археалагічныя, этнаграфічныя доследы ўжо проста рэальна прыносяць вялікі 

камерцыйны даход – у вытворчасці нацыянальных сувеніраў. Тое ж можна, у 

рэшце рэшт, чакаць ад сфер выключна духоўных, заснаваных на слове. 

Ды ўжо цяпер некаторыя рэгіёны і гарады літаральна харчуюцца з 

міфалагічных персанажаў, стварыўшы турыстычную індустрыю. Дастаткова 

згадаць мясціны, звязаныя з Будам, у Індыі. У Расіі горад Вялікі Усцюг – 

айчына Дзеда Мароза, Кастрама – Снягуркі. Нейкія мясцовасці ўзялі пад 

сваю апеку Бабу Ягу, некаторыя – Кашчэя Несмяротнага. Горад Мышкаў у 

Яраслаўскай вобласці эксплуатуе ўсё, што толькі можна, звязанае ў 

фальклоры ўсіх народаў свету з мышшу.  

 Або ўзяць  медыцынскі аспект. Самы цемрашальны, як быццам, жанр – 

замовы – у наш час стаў прадметам доследаў  суперсучаснай навукі. Так, 

сусветна вядомы расійскі даследчык квантавай фізікі акадэмік Пётр Гараеў  у 

кнізе «Лингвистико-волновой геном: теория и практика» даказвае, што 
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большая частка інфармацыі ў ДНК утрымліваецца не ў азоцістых утварэннях, 

а ў выглядзе хвалі, і таму можа перадавацца па акустычных каналах. Адсюль 

робіцца выснова, што ДНК здольнае ўлоўліваць інфармацыю, уключаючы 

эмоцыі, з вымаўленай гаворкі. Сёння па-навуковаму абгрунтавана, 

асноўваючыся на шматгадовых доследах, біяфізікі тлумачаць  лячэбную 

магію, замовы, песні, гіпноз. У рознага роду рытуалах, якія практыкавалі 

магі, жрацы, чараўнікі, шаманы, рытм, мелодыка гукаў уздзейнічалі на 

пацыентаў не толькі псіхалагічна, а закраналі самыя глыбінныя структуры – 

на ўзроўні элементарных часцінак у атамах.  

 Старажытныя міфы – невычэрпная крыніца ведаў пра мінулае, толькі 

неабходна ўмець іх расшыфраваць. Выдатны расійскі філолаг ХХ ст. 

акадэмік Д. С. Ліхачоў гаварыў, што расшыфроўка міфаў будзе самым 

выдатным дасягненнем у гуманітарных навуках у ХХІ ст.   

 Сапраўды, міфалогія – не фантастычныя ўяўленні і не казкі, хоць іх 

вельмі прыемна слухаць. Гэта абагулены вопыт жыццядзейнасці продкаў, 

адлюстраваны і захаваны праз сістэму вобразаў. Гэта народны аналаг навукі, 

таксама і народная філасофія – філасофія  ў вобразах. 

 Каб ведаць саміх сабе, неабходны хоць бы элементарныя звесткі па 

міфалогіі. Таму што з міфалогіяй звязаны рознага роду з’явы свядомасці і 

падсвядомасці, напрыклад, сны, яснабачанне, трызненне і падобнае. Адзін з 

важнейшых у гісторыі чалавецтва міф – пра пагібель Троі, ад герояў якой 

вядуць сваё паходжанне многія еўрапейскія этнасы і дынастыі, – шмат  што 

можа распавесці пра  псіхалагічныя тыпы людзей і пра псіхічныя феномены. 

Хоць бы такі факт. Паводле гамераўскага эпасу ў траянскага цара Прыама 

была дачка Касандра. За тое, што яна не прыняла каханне бога Апалона, ён 

пакараў яе: надзяліў дарам прароцтва, якому ніхто не верыў. Яна просіць 

траянцаў не браць агромністага каня, якога пакінулі як быццам у падарунак 

грэкі, – ёй  не вераць. Калі трагедыя адбылася, Касандра пакутуе на сумненні: 

а ці не яе прадказанні даюць штуршок трагічным падзеям? Усё можа быць. 

Таму, скажам, нельга гадаць: калі нам гадаюць, то закладаюць пэўную 

праграму лёсу.  

 Часам  будучае нам з’яўляецца ў сне. Але сімвалічна. Напрыклад, на 

дождж сняцца нябожчыкі. Спрацоўвае старажытная сістэма асацыяцый, якая 

таксама мае ў аснове міфалагічныя ўяўленні: плач па памерламу – каплі – 

дождж. Гістарычна склалася чатыры сістэмы разгадвання сноў: 

старажытнаегіпецкая, цыганская, акультная і псіхааналітычная.  Геніяльныя 

людзі, напрыклад, Леў Талстой, вялі дзённікі снабачанняў. Пішуць у нас ужо 

і дысертацыі па снабачаннях у літаратуры. Але найперш пра феномен, які 

адыгрывае выключна важную ролю ў духоўным жыцці чалавека, загаварылі 

даследчыкі-міфолагі.  

    Мозг чалавека валодае каласальнымі магчымасцямі. Пра яго патэнцыі 

сведчаць якраз з’явы міфалагічныя, даючы падказкі даследчыкам самых 

розных навук. 

    Чалавецтва – у прынцыпе з’ява касмічная. І раней яно з космасам 

кантактавала, так бы мовіць,  намнога больш, чым цяпер, здавалася б, у 
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касмічную эпоху. Таму велізарны раздзел сусветнай міфалогіі складаюць 

касмаганічныя міфы.  Інакш кажучы, шмат якія міфы маюць касмічную 

прыроду і звязаны з календаром.  

    У розных народаў літаральна свяшчэннае стаўленне да календара. 

Увогуле каляндар – стрыжань культуры. Але пачатак кожнай з каляндарных 

сістэм, як правіла, – міфічная  падзея. Напрыклад, вядома, што Хрыстос 

нарадзіўся праз 5500 гадоў пасля стварэння Адама. 

  Лічыцца, што міф больш характэрны для архаікі, але наш час таксама 

напоўнены міфамі, толькі мы не разумеем, што гэта міфы. Міфалогія 

надзвычай жывучая,  несмяротная форма фантазіі, бо так пабудаваны 

чалавечы мозг (дзейнасць правага паўшар’я яго кары). Міфалагічны 

светапогляд існаваў заўсёды і не знікне ніколі. Нават у наш час людзі 

працягваюць верыць у цуд, а гэта і ёсць праяўленне міфалагічнай свядомасці.  

    Але ж і праўда, у жыцці шмат цудаў. Напрыклад, масавае мірацячэнне 

абразоў; сцігматы; Блогасны агонь у Ерусаліме; Турынская плашчаніца; 

сувязь з душамі памерлых праз ТВ, тэлефон, камп’ютар; палтэргейст; НЛА;  

месцы сілы; дзіўныя супадзенні, напрыклад, у лёсе прэзідэнтаў ЗША 

Аўраама Лінкальна і Джона Кенэдзі і г. д. 

    Або час. Здаецца, ён пастаянны ўсюды. Аднак у Бярмудскім 

трохкутніку прападалі з лакатараў самалёты, а калі з’яўляліся і прыляталі ў 

аэрапорце, ва ўсіх на борце адставалі гадзіннікі. Яны ж спазняюцца на месцы 

падзення Тунгускага метэарыта, каля ЧАЭС.  

       Прычым колькасць цудаў нарастае. Такое ўражанне, што ў нас цяпер 

сусветнае баляванне (вечарынка) перад ноччу цудаў. Адсюль і навуковая 

цікавасць да міфалогіі і фальклору. 

     Сапраўды, колькі б не гаварыць, аддаючы даніну нашаму 

прагматычнаму часу, пра практычную карыснасць міфалогіі і фальклору, 

неабходна памятаць, што гэта, перш за ўсё, – велізарная духоўная 

каштоўнасць народа і ўсяго чалавецтва, якая па гэтай прычыне патрабуе 

самых скрупулёзных навуковых доследаў. Яны, доследы, і прадстаўлены ў 

традыцыйным зборніку кафедры тэорыі літаратуры БДУ 

«Фалькларыстычныя даследаванні» (выпуск 12). 

      Зборнік, як і заўсёды, шматпланавы – і па тэмах, і па прадстаўленых 

аўтарах. Тут ёсць працы прызнаных у сваёй галіне карыфеяў, а ёсць і першыя 

навуковыя спробы студэнтаў і аспірантаў. У большасці выпадкаў работы 

ствараліся кандыдатамі навук і магістрамі. 

     Прадстаўленыя артыкулы можна аб’яднаць па некаторых рубрыках. 

Так, тэарэтычныя праблемы міфалогіі закранае вядомы ў Беларусі і за яе 

межамі даследчык міфалогіі і фальклору Рыма Кавалёва ў артыкуле 

«Міфасфера». Ёй жа належыць надзвычай глыбокі, як заўсёды, дослед 

унікальнага на Беларусі абраду ў артыкуле «Структурна-сэнсавы стрыжань 

галоўнай песні абраду “Стралы”: траістасць і трыядычнасць».  

    Асобныя аспекты міфалогіі закранаюцца ў артыкулах «Міфалагічны 

складнік вобраза вады ў фразеалагічнай карціне свету беларусаў і англічан» 

Вольгі Арцімавай, «Вобраз Сусветнага Дрэва ў творчасці К. Д. Бальмонта» 
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Юліі Грышкевіч,  «Дыялог як багаслоўская катэгорыя ў кантэксце 

хрысціянскай місіі: біблеістычны і місіялагічны аспекты» Алеся 

Дуброўскага, «Спецыфіка хранатопа рамана Генры Лайона Олдзі “Адысей, 

сын Лаэрта”» Аляксея Чарняцова.  Няхай чытач не здзіўляецца наяўнасці ў 

зборніку артыкулаў рэлігійнага характару, як згаданай вышэй работы 

А. Дуброўскага: прынцыпы міфалагічнай і рэлігійнай свядомасці, калі 

падыходзіць да праблемы навукова, – падобныя, фактычна аднолькавыя. А 

хранатоп, праблема тэорыі літаратуры, у працах Ю. Грышкевіч і 

А. Чарняцова – ужо даўно прадмет доследаў міфолагаў. 

     Некалькі цікавых артыкулаў у зборніку прысвечаны доследам 

замежных пісьменнікаў і культурных дзеячаў, што гаворыць пра шырокі 

дыяпазон творчасці беларускіх даследчыкаў. Акрамя ўжо згаданых асабліва 

хацелася б адзначыць грунтоўную работу Таццяны Кабржыцкай 

«Украіназнавец Міхаіл Максімовіч (1804 – 1873): да 210-годдзя з дня 

нараджэння першага рэктара Кіеўскага ўніверсітэта». М. Максімовіч – 

навуковец-універсал, спецыяліст у самых розных галінах навукі, быў ён і 

выдатным фалькларыстам.   

     Алена Вострыкава ў артыкуле «Фальклор у рамане Мілаша Кундэры 

“Жарт”» паказвае заклапочанасць герояў рамана Яраслава і Людвіга  роллю 

фальклору ў сучасным грамадстве, ставячы, такім чынам, на лакальным 

матэрыяле фундаментальную навуковую праблему. Тое ж можна сказаць пра 

работу Ганны Квачак «Еўрапейскі фальклор у сучаснай французскай 

літаратуры» і Ганны Навумавай «Нацыянальны светапогляд і фальклор ў 

творах Іва Андрыча».  

     Еўрапейскі кантэкст дазваляе больш выразна высвеціць уласна 

беларускі матэрыял. Традыцыйна ў зборніку даследуюцца фальклорныя 

матывы ў творчасці беларускіх аўтараў. Дастаткова назваць артыкулы 

Наталлі Базар («Фальклорныя матывы ў творчасці Ніны Мацяш»), Вольгі 

Буйноўскай («Народна-паэтычная парадыгма ў перакладзе “Слова пра паход 

Ігаравы” М. Гарэцкага»), Таццяны Кохан («Творчасць Яна Чачота і 

фальклор»), Вольгі Кругловай («Міфалагічны кампанент у светапоглядзе 

Грышкі – галоўнага героя паэмы Янкі Лучыны “Паляўнічыя акварэлькі з 

Палесся”»). 

    Прадстаўлены ў зборніку і артыкулы, прысвечаныя ўласна праблемам 

фалькларыстыкі. Тут асабліва глыбокім падыходам вылучаецца работа 

Таццяны Лук’янавай «Методыка фенаменалагічнага аналізу няказкавых 

жанраў беларускай фальклорнай прозы». Методыка аналізу фальклорных 

твораў увогуле вобласць у навуцы малараспрацаваная. Тое ж тычыцца 

даследаванняў мовы праз фальклор. Тут хацелася б асабліва вылучыць 

артыкул Ірыны Савіцкай «Фальклорны складнік усходнеславянскіх 

агульнанацыянальных слоўнікаў».  

 Нетрадыцыйным падыходам вылучаецца артыкул Таццяны Рабец 

«Функцыянальна-семантычная характарыстыка персанажаў ва 

ўсходнеславянскіх замовах». 
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    Сярод доследаў спецыфічных жанраў народнай культуры варта 

адзначыць невялікую, але ёмістую працу Вольгі Палукошка «Дзявочы 

альбом». 

    Шэраг артыкулаў у зборніку традыцыйна прысвечаны сувязі музычнай і 

слоўнай творчасці беларусаў, вынікам фальклорных экспедыцый (работы 

Настассі Даніловіч, Алы Захарэвіч, Тамары Якіменка). 

    У цэлым зборнік «Фалькларыстычныя даследаванні» яскрава сведчыць, 

што беларуская навука, нягледзячы ні на што, актыўна развіваецца і 

скіравана ў будучыню. 

 

         Таццяна Шамякіна,  

доктар філалагічных навук, прафесар   
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Раздзел 1  

 

ФАЛЬКЛОР У КАНТЭКСЦЕ КУЛЬТУРЫ 

 

 

 

Тамара Варфаламеева 

 

ШЫРМА–МУЗЫКАНТ: ЗАХОДНЕБЕЛАРУСКІ ПЕРЫЯД 

 

Рыгор Раманавіч Шырма (1892–1978) – адзін з тых выбітных сыноў 

беларускага народа, якія выяўляюць сабой дух і вобраз цэлай эпохі. Дзеяч 

таго ж гістарычнага часу, што і Янка Купала, Якуб Колас, Максім Багдановіч, 

ён і па змесце, і па маштабу сваёй дзейнасці стаіць упоравень з імі. Усе яны 

разам з выдатнымі сваімі ідэйнымі паплечнікамі – пісьменнікам і 

тэатральным дзеячам В. Дуніным-Марцінкевічам, дэмакратамі 

К. Каліноўскім, Ф. Багушэвічам, А. Пашкевіч (Цёткай), паэтам А. Гаруном, 

празаікам і крытыкам М. Гарэцкім, заснавальнікам прафесійнага тэатра 

І. Буйніцкім, а таксама пісьменнікамі, публіцыстамі і мастацтвазнаўцамі, якія 

групаваліся вакол газеты «Наша ніва» і створаных пры ёй выдавецтве, музеі, 

тэатральна-музычных аб’яднаннях – буйнейшыя прадстаўнікі беларускага 

Адраджэння, якое прыпала на ХІХ – першыя дзесяцігоддзі ХХ ст., носьбіты і 

выразнікі ідэалаў гэтага складанага і слаўнага перыяду беларускай гісторыі. 

Усіх іх аб’ядноўвае тая велізарная роля, якую яны адыгралі ў фарміраванні 

новага этапа нацыянальнай культуры. 

Шырма прыйшоў у беларускую культуру як Мастак і Грамадзянін, каб 

сцвердзіць і ўкараніць ідэю фундаментальнага значэння народнай песні ў 

жыцці народа. Наватарства і адметная асаблівасць культурна-гістарычнай 

місіі Шырмы вызначалася тут перш за ўсё тым, што ён, будучы таленавітым 

літаратарам, палымяным публіцыстам і асветнікам, быў у першую чаргу 

выбітным музыкантам. Гэта значыць, ён прафесійна валодаў спецыфічнай 

мовай – музычнай мовай народнай песні, яе меласам. Песня раскрывалася 

яму ва ўсёй прыгажосці натуральнай цэласнасці слова і музыкі, паэтычных і 

музычных вобразаў, праз жывую спеўную інтанацыю, якая так шмат 

гаворыць пачуццю і так цяжка і прыблізна вызначаецца словам. Ён свята 

верыў у высокае прызначэнне народнай песні ў гістарычным лёсе беларусаў, 

і гэтая непахісная вера дала мастаку сілы здзейсніць на культурным фронце 
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прарыў такой моцы, які літаральна перавярнуў уяўленні сучаснікаў Шырмы 

аб беларускай народнай песні і на яе радзіме, і далёка за яе межамі. 

Адна з найбольш яскравых праяў гэтага прарыву – выснова Шырмы аб 

тым, што «беларускі народ з’яўляецца адным з найбольш заглыбленых у 

сваю песенную творчасць народаў у Еўропе» [4, 122]. Як дуб схаваны ў 

жалуду, так і ў гэтай выснове спрасаваны найбольш важныя праблемы і 

сучаснага беларускага этнамузыказнаўства, і – шырэй – усёй беларускай 

культуры: гэта вытокі і характар нацыянальнай самасвядомасці і беларускага 

менталітэту; спецыфіка нацыянальна-культурнай адметнасці беларусаў у 

свеце; рэальная роля культурных традыцый у натуральным развіцці 

культурнага працэса на Беларусі; гэтая ж выснова дае магчымасць зразумець 

тую вялікую ўвагу да карэнных формаў культуры, якая паўстае ў беларускім 

грамадстве ў перыяды нацыянальнага Адраджэння. Беларуская народная 

песня, такім чынам, трапляе ў фокус асноўных пытанняў гістарычнага лёсу 

беларускай культуры ў цэлым. Імкненне ўмацаваць у грамадскай свядомасці 

думку аб высокім статусе народнай песні як формы праяўлення тыповых рыс 

нацыянальнага характару, асаблівасцей псіхічнага складу, узроўня і спосабу 

выражэння нацыянальнай самасвядомасці – усяго, што выяўляе духоўнае 

жыццё народа, было важнейшым грамадскім і мастацкім імкненнем Шырмы 

ў заходнебеларускі перыяд яго жыцця і дзейнасці. І тут ён здолеў сказаць 

сваё важкае мастакоўскае слова як музыкант. 

Як адзначаюць даследчыкі, адраджэнскі рух на Беларусі заўсёды 

пачынаўся з адраджэння роднай мовы і літаратуры, сцвярджэння роднай 

мовы ў якасці самай значнай духоўнай каштоўнасці [2, 2]. Але толькі з 

прыходам Шырмы паняцце роднай мовы значна пашырыла свае рамкі і 

напоўнілася больш аб’ёмным зместам: Рыгор Шырма быў першым дзеячам 

нацыянальнай беларускай культуры, які побач з пытаннямі аднаўлення 

вербальнай мовы падняў пытанне аднаўлення і музычнай мовы, гаворачы, 

што гістарычная памяць народа нароўне праяўляецца ў абодвух мовах. 

Аднак час выхаду беларускага нацыянальнага меласу на шырокую 

культурна-гістарычную арэну толькі наступаў, і ўсё самае галоўнае і важнае 

Шырме прыходзілася пачынаць з нуля. Трэба было пераадолець дзве 

асноўныя цяжкасці: у збіральніцкай працы крэн у бок фіксацыі агульна-

этнаграфічнага і фальклорна-паэтычнага матэрыялу і поўную неадэкватнасць 

практыкі шырокага жывога бытавання народнай песні ў яе аўтэнтычных 

формах на вёсцы і яе існавання на прафесійнай і аматарскай сцэне ва ўмовах 

гарадской культуры. Адпаведна і намаганні Шырмы былі скіраваны, па-

першае, на збіранне беларускіх песенных мелодый, па-другое – на стварэнне 

рэпертуару для аматарскіх і прафесійных харавых калектываў, а таксама на 

шырокую папулярызацыю апрацаванай беларускай народнай песні сродкамі 

харавога сцэнічнага мастацтва. Рашэнне гэтых задач ішло паралельна і 

вызначалася ўласцівымі Шырме метадычнасцю і маштабнасцю. 

Так, за перыяд з 1907 па 1937 гг. Шырмам запісана больш за 1000 

мелодый у розных кутках заходнебеларускага краю – у першую чаргу ў 

родным Пружанскім павеце. Тыя песні, якія ён запісваў, ён завучваў на 
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памяць, і тут уражвае не толькі колькасць матэрыялу, якую Шырма 

ўтрымліваў у памяці, а ў першую чаргу тое, з якой жанравай, стылявой і 

асабліва музычнай паўнатой змог музыкант «выслухаць» песенную 

традыцыю заходнебеларускага рэгіёну ад Пастаўшчыны да Пружаншчыны і 

ад Стаўбцоўшчыны да зямлі Беластоцкай. Дасягнуць вялікай ступені 

паглыбленасці ў песенную культуру для Шырмы было справай параўнаўча 

лёгкай: яму не трэба было спасцігаць яе звонку, уваходзіць у яе як пабочны 

назіральнік; з малых год яна была часткай яго побыту, і потым на працягу 

ўсяго свайго свядомага жыцця ўнутрана ён ніколі не адыходзіў ад яе. 

Вясковыя людзі былі зразумелымі, роднымі для яго, яны адкрываліся яму 

шчыра і поўна. Таму так проста, ясна, амаль афарыстычна вызначыў ён 

аднойчы свой збіральніцкі метад: «Каб адчуць усю веліч прыгажосці і 

пачуцця (народнай песні і народных спеваў. – Т. В.), трэба быць 

«незаўважаным», не «збіральнікам», а роўным сярод роўных, «сваім», трэба 

ўдзельнічаць у абрадах» [4, 117]. Толькі тады, на думку Шырмы, і стане 

зразумелым, колькі прыгажосці і глыбокага зместу закладзена ў беларускай 

народнай творчасці, колькі мудрасці, непакою і радасці, святла і горычы, 

шчырай любові і праўды захавала ў сваіх скарбніцах беларуская народная 

песня. Гэтая прыгожасць найбольш натуральна адчуваецца менавіта ў 

музыцы, напеве песні, тонкасць і глыбіня розных адценняў душэўных 

перажыванняў праяўляецца перш за ўсё праз жывую спеўную інтанацыю. Як 

музыкант Шырма цудоўна разумеў гэта, таму і падкрэсліваў, што запіс 

мелодыі – вельмі складаная справа і што той, хто запісвае народную 

мелодыю, павінен добра яе адчуваць. 

Музычнае адчуванне – гэта перш за ўсё адчуванне інтанацыйнае. 

Шырма-музыкант як раз і быў адным з тых майстроў, які здолеў пачуць 

велізарны свет беларускай песеннасці менавіта праз інтанацыю, жывое 

спеўнае гучанне, песенны мелас так, як адчувае сам народ, самі носьбіты 

аўтэнтычных традыцый, так, як гэта адбываецца ў мастацтве вуснай 

традыцыі. Прыроду народнай песні Шырма інтуітыўна адчуваў і разумеў па-

асаф’еўску, праз раскрыццё сэнсу музычнай інтанацыі як своеасаблівай 

мовы, як выказванне ў гуку думак народа пра рэчаіснасць і чалавека, як 

дзейсны сродак гукавых зносін людзей. Спасціжэнне заканамернасцей 

музычнага мыслення народа слыхавым шляхам раскрывала перад ім свет 

народнапесенных інтанацый у дыялектычным адзінстве агульнага і 

адзінкавага, вяло да пошукаў, з аднаго боку, так бы мовіць, гукаідэалу ўсёй 

часткі традыцыйнай песеннай культуры беларусаў, распаўсюджанай на 

заходніх землях, з другога – канкрэтнага меладычнага яго ўвасаблення ў 

песнях самага рознага функцыянальнага прызначэння і стылю. Такая 

паглыбленасць у інтанацыйны свет заходнебеларускага нацыянальнага 

меласу вяла да напеваў карэннай – абрадавай – традыцыі. Гэтыя напевы 

давалі шматмернае, шматколернае і ў той жа час дэталізаванае адчуванне 

народнапесеннай інтанацыі, уражанне таго гукавага аб’ёму, які не можа 

раскрыцца па-за сістэмным слыхавым засваеннем усяго «інтанацыйнага 

поля» заходнебеларускай народнай песні. Там, дзе раўнадушны, абыякавы 
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слых некаторых сучаснікаў або папярэднікаў Шырмы (выхаваных на законах 

гамафонна-гарманічнай сістэмы) адзначаў адзін толькі «сум» ды 

«прымітыў», там вуха Шырмы распазнавала багатую гаму пявучасці, 

інтанацыйнай праўды і чысціні, мудрую эканомію сродкаў музычнай 

выразнасці ў спалучэнні з інтанацыйнай важкасцю кожнага гуку мелодыі, 

кожнага меладычнага звароту. 

Як вядома, вусны характар фальклорнай традыцыі абумоўлівае 

варыянтнасць народнай музыкі, што з’яўляецца спецыфічнай формай быцця 

фальклорнага музычнага твору ў цэлым і ўсіх яго структурных адзінак у 

прыватнасці. Жывая плынь семантычна адзінай спеўнай інтанацыі ў 

канкрэтных сваіх увасабленнях раскрывалася Рыгору Раманавічу ў 

сукупнасці мноства варыятыўных адценняў. Яго слых вельмі ўважліва 

ўпітваў гэтыя адценні і быў накіраваны на фіксацыю самых разнастайных 

варыянтаў аднаго тыпавога напеву, кожны з якіх даваў новы паварот матыву, 

папеўцы, мелодыі ў цэлым. Пра тое, што музычнай мове, разнастайнаму 

ўвасабленню інтанацый праз мелодыю Шырма надаваў асабліва пільную 

ўвагу, сведчаць яго публікацыі беларускіх народных песень. У якасці 

прыкладу назаву валачобныя песні з трэцяга тома чатырохтомнага збору 

беларускіх народных песень – № 53, 54, 55, дзе Шырма змяшчае іх мелодыі 

толькі з першымі словамі тэксту. 

Назапашванне ўражанняў ад аўтэнтычнай песеннай традыцыі ў гэты 

перыяд ішло ў Шырмы паралельна з пачаткам разгортвання задуманай ім 

маштабнай праграмы выхаду беларускай народнай песні ў шырокі свет, каб 

яна змагла стаць у адзін мастацкі рад з народнай творчасцю народаў іншых 

еўрапейскіх краін. Практычнае ўвасабленне гэтых высокіх памкненняў 

Шырма бачыў у арганізацыі народных хароў, якія выконвалі б народную 

песню беларусаў у высокамастацкіх апрацоўках і тым садзейнічалі 

шырокаму яе распаўсюджванню. За кароткі срок было арганізавана нямала 

харавых калектываў. Аднак іх работа адразу ж выявіла яшчэ адну вялікую 

праблему – адсутнасць адпаведнага харавога рэпертуару, і з гэтага часу 

адным з галоўных клопатаў Шырмы стала арганізацыя апрацовак беларускіх 

народных песень і распаўсюджванне іх спачатку сродкамі аматарскага, а 

потым і прафесійнага харавога мастацтва. 

Спалучэнне высокага і практычна дзейснага характарызуе ўсю 

дзейнасць Шырмы. І ў галіне народнапесенных апрацовак гарманічнае іх 

сугучча вызначылася чыстым і верным тонам. Першы, каго прыцягнуў 

Шырма да гэтай складанай і адказнай работы, быў віленскі кампазітар і 

педагог Канстанцін Галкоўскі. У 1932 г. Шырма наладжвае творчыя сувязі з 

рускім  кампазітарам  А. Грачанінавым  (жыў у той час у Парыжы), а ў 

1938 г. – з украінскімі кампазітарамі А. Кошыцам і М. Гайваронскім (жылі ў 

Нью-Ёрку). 

Супрацоўніцтва з Грачанінавым умацавала ўпэўненасць Шырмы ў тым, 

што сапраўды высокія мастацкія вынікі могуць быць атрыманы толькі тады, 

калі кампазітар дасягае такога ўзроўню спасціжэння музычнай народнай 

традыцыі, калі, як адзначаў Б. Асаф’еў «не запазычанне элементаў з’яўляецца 
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вызначальным момантам, а вопыт абагульнення элементаў гэтай мовы ў 

новую стадыю музычнага ўсведамлення» [1, 28]. У працэсе работы над 

народнымі песнямі Грачанінаў здолеў глыбока ўвайсці ў стылістыку 

беларускай песні, і Шырма з удзячнасцю адзначаў такія асаблівасці гэтых 

апрацовак, як прастата, яснасць, прыгожае гучанне без чужых народу 

бравурных эфектаў, дакладна захаваны лада-танальны каларыт, вельмі 

цікавы і неаднастайны спосаб гарманізацыі. Не меншае захапленне выклікалі 

ў яго апрацоўкі Кошыца і Гайваронскага. У артыкуле «Да гісторыі працы над 

беларускай песняй» [5, 129–136] ён аналізуе іх, адзначаючы, у прыватнасці, 

што характар творчасці гэтых кампазітараў адрозніваецца ад таго, што ведала 

да гэтага беларуская харавая літаратура, адрозніваецца таму, што натуральна 

і свабодна вырастае з народнага кораня, дапаўняючы прыродную поліфанію 

песні ў народным духу. Побач з яснай народнай мелодыяй, адзначае Шырма, 

ідзе ясная гармонія, такая чыстая і напеўная, прадыктаваная народным 

кантрапунктам. Пры гэтым кампазітары ніколі не зніжаюць песні да 

простага, чужога мастацтву этнаграфізму, але разам з тым і этнаграфічных 

рыс песні не мяняюць на штучныя эфекты і прыгажунства. Агульная 

выснова, якую робіць Шырма, падводзячы вынік трынаццацігадовай работы 

ў галіне стварэння апрацовак беларускіх народных песень, тая, што ў 

музычнай літаратуры Заходняй Беларусі вызначыўся новы накірунак. Яго 

адметная якасць – у арганічным спалучэнні высокай музыкальнай культуры і 

народнапесеннай творчасці. Але гэта толькі першы крок: недастаткова мець 

добрую харавую літаратуру, патрэбны і адпаведнага ўзроўню выканаўцы, 

якія маглі б паказаць беларускую народную песню «усяму свету». 

Шматлікія аматарскія харавыя калектывы з іх шчырым жаданнем 

падняць народную песню на больш высокі мастацкі ўзровень, тым не менш, 

гэтай задачы не адпавядалі. Толькі хоры, якімі кіраваў сам Шырма, маглі 

выходзіць на больш шырокую арэну. Так, летам 1931 г. беларускі саюз 

студэнтаў (БСС) запрашае Шырму стварыць хор пры Віленскім універсітэце. 

З таго часу беларуская музыкальная культура ў Вільні пачынае 

канцэнтравацца вакол хора пры БСС. За сем гадоў існавання аматарскі хор 

даў каля 30 канцэртаў. Без перабольшання можна сказаць, што студэнцкі хор 

стаў адным з цэнтраў культурнага жыцця Вільні, тым асяроддзем 

беларускасці, якую заўсёды ствараў вакол сябе Рыгор Раманавіч Шырма. 

Звяртаючыся зараз да нотных выданняў Шырмы заходнебеларускага 

перыяду, трэба перш за ўсё адзначыць, што яны былі вынікам яго клопату аб 

рэпертуарным забеспячэнні шматлікіх аматарскіх харавых калектываў. 

Першым з іх быў зборнік «Беларускія народныя песні» (Вільня, 1929), куды 

ўвайшлі 34 апрацоўкі К. Галкоўскага, А. Грачанінава, М. Анцава і 

Ф. Уладзімірскага. У невялікай прадмове вельмі сцісла, тэзісна Шырма 

адзначыў гістарычнае значэнне і мастацкую прыгажосць беларускай 

народнай песні, яе ролю ў духоўным жыцці народа і нацыянальна-

вызваленчай барацьбе, ахарактарызаваў змешчаныя песні. Выхад зборніка 

стаў з’явай у культурным жыцці заходніх беларусаў, тым пачаткам, ад якога 
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вядзецца адлік нотаграфіі высокамастацкіх апрацовак беларускіх народных 

песень. 

У тым жа 1929 г. у «Беларускім календары» Шырма друкуе шэсць 

тэкстаў песень пераважна гадавога кола – сваю першую фальклорную 

падборку і невялікі нарыс «Народная песня», дзе заклікае да збірання 

народных песень, «а самае галоўнае – мелодый». Затым у 1932, 1933, 1936 –

 1938 гадах у розных нумарах «Летапісу ТБШ» (Таварыства беларускай 

школы), часопісаў «Калосьсе» і «Беларускі летапіс» ён змяшчае апрацоўкі 

А. Рагоўскага, Д. Славянскага, новыя гарманізацыі А. Грачанінава, 

К. Галкоўскага, А. Свешнікава, Ф. Уладзімірскага, А. Нікольскага, 

М. Гайваронскага, А. Кошыца. У 1938 г., пераадольваючы матэрыяльныя 

цяжкасці, дабіваецца выпуску зборніка «Наша песня» (выйшаў толькі першы 

сшытак), куды ўвайшлі 15 апрацовак з рэпертуару хора Шырмы. 

У канцы 1938 – пачатку 1939 гг. культурная грамадскасць Вільні 

адзначала 15-годдзе творчай дзейнасці Рыгора Раманавіча Шырмы. Адбыліся 

канцэрты з удзелам М. Забейды-Суміцкага; першы нумар «Беларускага 

летапісу» за 1939 г. амаль цалкам быў прысвечаны гэтай падзеі. С. Паўловіч,  

адзін з блізкіх паплечнікаў Шырмы па рабоце ў ТБШ, у артыкуле «Юбілей 

Р. Шырмы», абагульняючы вынікі яго дзейнасці, адзначаў, што работа 

Рыгора Раманавіча ў галіне музычна-вакальнага мастацтва была настолькі 

значнай, што можна гаварыць аб цэлым перыядзе, створаным Шырмам у 

Заходняй Беларусі. Дзякуючы яго ініцыятыве, музычнае мастацтва атрымала 

найбагаты рэпертуар апрацаванай беларускай народнай песні, а дзякуючы 

выканаўчаму майстэрству яго хароў, беларуская народная песня звярнула на 

сябе ўвагу музычна адукаванай аўдыторыі [3, 297]. 

Сёння з вышыні прайшоўшых гадоў вынікі дзейнасці Шырмы-

музыканта ў заходнебеларускі перыяд уяўляюцца яшчэ больш маштабнымі. 

Падобна знакамітым папярэднікам Шырмы ў галіне літаратуры – В. Дуніну-

Марцінкевічу, Ф. Багушэвічу, Янку Купалу, Якубу Коласу і іх паслядоўнікам, 

якія як паэты ўмацаваліся ў перыяд актыўнага жыцця фальклору і звязанай з 

ім моватворчасці, што дапамагала ім стварыць літаратурную мову, а з ёю і 

фонд нацыянальных паэтычных вобразаў, Шырма з яго натуральнай 

народнасцю прайшоў станаўленне як музыкант ва ўмовах жывога гучання 

музыкі вуснай традыцыі. Абсалютнае перакананне ў тым, што спасціжэнне 

яе прынцыпаў і заканамернасцей прафесійнымі кампазітарамі будзе 

садзейнічаць стварэнню нацыянальнай музычнай мовы культуры пісьмовай 

традыцыі, было прычынай таго, што ён, па сутнасці, стаў на чале руху за 

творчасць на аснове народнага меласу, а не за творчасць з дапамогай меласу і 

пачаў сістэматычную грунтоўную працу па стварэнню нацыянальнай 

музычнай мовы ў галіне харавых спеваў, арганічнага ўключэння народнай 

інтанацыі ў індывідуальны стыль прафесійнага кампазітара. Гэта патрабавала 

асаблівай увагі да народнай музычнай мовы, узняцця яе значэння ў 

нацыянальным музычным мастацтве да ўзроўню значэння народнай мовы ў 

літаратуры. 
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З гэтай ідэяй Шырма-музыкант пераступіў рубеж 1939 года. Але гэта 

тэма ўжо іншага даклада. 
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Таццяна Шамякіна 

 

СУВЯЗЬ СОНЦА І ДУШЫ ЧАЛАВЕКА  

Ў АРХАІЧНЫХ КУЛЬТУРАХ 

 

Вывучэнне міфалогіі старажытных культур, якая зафіксавана ў 

шматлікіх тэкстах, дазваляе – па аналогіі – больш уважліва паставіцца да 

вераванняў і ў цэлым духоўнай творчасці нашых беларускіх продкаў, а 

значыць, і лепш зразумець менталітэт нацыі ў цэлым. 

 Адной з самых старажытных цывілізацый з’яўляецца егіпецкая, якой 

налічваецца, паводле афіцыйнай навукі, пяць тысяч гадоў. Аднак шматлікія 

сучасныя даследчыкі адносяць пачатак егіпецкай дзяржавы ў больш далёкія 

часы. 

 Сярод помнікаў старажытнага Егіпта самае значнае месца займаюць, 

бясспрэчна, піраміды ў Гізэ, комплекс з дзевяці будынкаў, з якіх найбольш 

прыцягваюць увагу тры велізарныя піраміды, што традыцыйна звязваюцца з 

трыма фараонамі – Хеопсам, Хефрэнам і Мікерынам, як назваў іх Герадот. 

Яшчэ антычныя мысляры залічылі гэты комплекс у першае з сямі цудаў 

свету. Іх думка застаецца справядлівай да нашага часу.  

  Паняцце «цуд» абавязкова мае на ўвазе таямніцу. У пірамідах – 

літаральна ўсё таямніца, грандыёзная і не разгаданая за тысячагоддзі. І хоць 

артадаксальная навука лічыць, што піраміды вывучаны, абмераны да канца, 

аднак ледзь не кожны год адкрываюцца ўсё новыя праблемы, звязаныя з 

пірамідамі ў Гізэ.   

 Так, незразумела, перш за ўсё, прызначэнне пірамід. Афіцыйна 

прызнана,  што яны – пахавальні фараонаў так званай чацвёртай дынастыі, 

па-егіпецку іх імёны гучаць як Хуфу, Хафра, Менкаур. Аднак выказваліся на 
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працягу тысячагоддзяў і іншыя меркаванні. А ў прыватнасці, па версіі 

Арыстоцеля, піраміды маглі быць помнікам велічы фараонаў. Па версіі 

знакамітага іўдзейскага гісторыка Іосіфа Флавія, піраміды – храмы-архівы, 

скарбоўні, дзе захоўваліся асабліва каштоўныя для Егіпта кнігі і рэчы. Шмат 

хто з даследчыкаў лічыў іх месцам праходжання ініцыяцыі жрацоў. У ХХ ст., 

па меры вывучэння асаблівасцей плато Гізэ, піраміды сталі лічыцца 

своеасаблівымі геафізічнымі маякамі, якія адзначаюць сакральнае месца на 

паверхні Зямлі. Усе часцей гучаць галасы аб пірамідах яе абсерваторыі і 

касмічным гадзінніку, які адзначае асаблівы касмічны час для ўсёй Сонечнай 

сістэмы – так званую прэцэсію. Не менш цікавая версія англійскага 

даследчыка Роберта Бювела, выказаная ў канцы ХХ ст., аб тым, што піраміды 

ў Гізэ з’яўляюцца праекцыяй зорак сузор’я Арыён, якія, сапраўды, 

адыгрывалі важнае значэнне ў вераваннях егіпцян. Нарэшце, самая 

экстравагантная тэорыя апошняга часу: піраміды – своеасаблівы прыбор для 

тэлепартацыі душ і целаў фараонаў у паралельнае вымярэнне – тое, што 

заўсёды ў гісторыі чалавецтва разумелася як іншасвет, – па-егіпецку Дуат.  

 Такім чынам, своеасабліва сышліся версія «бацькі гісторыі» Герадота і 

сучасных даследчыкаў-рамантыкаў, якія лічаць піраміды асаблівым 

прыстасаваннем для сувязі з іншасветам, сродкам для пераўтварэння 

чалавека ў бога, а значыць, несмяротную асобу. Сапраўды, у Егіпце аказалася 

асабліва падрабязна распрацаванай тэорыя чалавечай душы, якая з’яўляецца 

па сутнасці цэнтральнай праблемай усіх сусветных рэлігій. 

 У сувязі з гэтым немагчыма абыйсці ўвагай уласна міфалогію краіны. 

Вераванні, пантэон багоў – тая аснова, якая абумовіла з’яўленне пірамід. 

Гэтая архаічная міфалагічная сістэма надзвычай складаная. Я выкладаю яе ў 

выключна скарочаным выглядзе. 

 У галоўнага «бога Неба і Зямлі» Ра было два сыны – Асірыс і Сет і дзве 

дачкі – Ізіда і Нефтыда. Апошнія, адпаведна, з’яўляліся і жонкамі Асірыса і 

Сета. Бог Ра падзяліў паміж сынамі сферы іх уплыву. Але бог пустыні і ночы 

Сет зайздросціў папулярнасці Асірыса, бога светлага, вясёлага, адказнага за 

ўраджай, а значыць, за дабрабыт людзей.  

Сет замысліў зло, падмануў брата, паклаў яго ў труну, забіў яе і кінуў у 

Ніл. Труну вынесла ў мора і ўрэшце прыбіла да берага каля горада Бібл 

(цяпер на тэрыторыі Лівана). Ізіда доўга шукала, але ўсё ж знайшла цела 

Асірыса і звярнулася да іншых багоў з просьбай ажывіць яго. Даведаўшыся 

пра гэта, Сет раз’яў цела брата на чатырнаццаць кавалкаў і раскідаў іх па 

ўсім Егіпце. Ізіда з дапамогай сястры Нефтыды сабрала цела Асірыса і 

ажывіла яго, прычым зачала ад мужа сына – Гора (Хора). Уваскросшы 

Асірыс працягвае жыць у іншасвеце, стаўшы там суддзёй над душамі 

памерлых. А егіпецкі сталец заняў яго сын Гор.  

Гор імкнуўся адпомсціць за бацьку, уступіў у двубой з Сетам і перамог 

яго. Аднак не канчаткова. Справа ў тым, што сямейная драма, выкладзеная ў 

міфе, з’яўляецца адначасова і адбіткам сутачнага падарожжа Сонца па небу, а 

таксама пад зямлёю. Надыход ночы – смерць Асірыса-Сонца. Апоўначы, 

недзе глыбока ў надзіры, гэта значыць, у ніжэйшай кропцы апраметнай, 
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адбываецца таямнічы момант зачацця новага Сонца – Гора, які сваім першым 

промнем-дзідай перамагае Сета. Узыход сонца, што гоніць змрок, – перамога 

Гора-Сонца над цемрай, ліхам, холадам. Раніца – свята Гора, апафеоз яго 

сілы. Аднак апоўдні Гор робіцца Асірысам, вымушаным апусціцца ў 

апраметную, і ўвесь круг паўтараецца.  

 У Егіпце кожны памерлы фараон лічыўся Асірысам, а кожны яго 

пераемнік – Горам. У летапісах Старажытнага Егіпта адзначаны перыяд, які 

называецца «Эрай Бога». Гэта час (на працягу дзесяткаў тысячагоддзяў), калі 

краінай упраўляла боская дынастыя Асірыса – Ізіды – Гора. Але недзе ў 

3200–3100 гг. да н. э. з’явілася новая «дынастычная раса» і на сталец Егіпта 

ўзышоў чалавек з імем Менес. Менавіта з таго часу даследчыкі вядуць адлік 

цывілізацыі Старажытнага Егіпта. 

 Фараоны дынастыі Менеса і ўсіх наступных, самыя звычайныя людзі, 

не жадалі адмаўляцца ад боскага паходжання. Статус боскасці даказваўся 

рознымі шляхамі. Часам гаварылася, што бог непасрэдна, інакш кажучы, 

фізічна, удзельнічаў у зачацці фараона. Але ўрэшце ўсталявалася думка, што 

дух бога (Ра ці Асірыса, бо яны ўрэшце пачалі атаясамлівацца) пасяляўся ў 

целе фараона. Такім чынам, тэалагічна кожны фараон лічыўся ўвасабленнем 

Гора, а значыць, сынам Асірыса.  

 Егіпцяне лічылі, што багі жывуць вечна дзякуючы свайму 

перыядычнаму праходжанню праз смерць і адраджэнне. Інакш кажучы, 

зусім невыпадкова ў міфе Асірыс спачатку пакутліва памірае – так неабходна 

для драматызацыі сюжэта. Але не толькі для сюжэта – гэта закон жыцця. 

 Невыпадковыя і пакуты, праз якія праходзіць кожны чалавек і нават 

бог у іншасвеце. І Сонца ж пад зямлёю, прасоўваючыся кожную ноч у 

варожым для сябе асяроддзі, праходзіць праз розныя жорсткія выпрабаванні і 

нават зусім затухае ў надзіры.  

Было б цікава прасачыць, як касмаганічны салярны міф пра падарожжы 

Сонца трансфармаваўся ў літаратурны па сутнасці твор – драму пра 

складаныя сямейныя адносіны, якая, аднак, захавала шматслойны сімвалічны 

змест, што яўна выходзіць за межы ўласна зямных прасторы і часу. Пакуль 

што такая літаратуразнаўчая праца не праведзена. У многім таму, што хоць 

егіпецкія іерогліфы расшыфраваны яшчэ ў ХІХ ст., але тэксты, прысвечаныя 

іншасвету, настолькі складаныя, іх тропіка настолькі квяцістая, што 

зразумець сэнс нам, сучасным людзям з нашай прымітыўнай рацыянальнай 

логікай, надзвычай цяжка. Між тым менавіта на суаднесенасці падарожжа 

Сонца і звязанага з ім лёсу чалавечай душы пабудаваны абрады пахавання і 

памінання памерлых еўрапейцамі-хрысціянамі.  

У хрысціян нябожчыкаў хаваюць абавязкова пасля апоўдні (Гор ужо 

ператварыўся ў Асірыса) і да заходу Сонца, каб свяціла, што адыходзіць у 

апраметную, паспела падхапіць з сабою душу памерлага. Падарожжа разам з 

Сонцам – гарантыя несмяротнасці душы. Таму што Сонца, як бы не 

пакутавала ўнутры зямлі, усё ж нязменна адраджаецца кожную раніцу, 

пераможна ўстае над даляглядам. Заўважым, што ні пануючая ідэалогія 

марксізму-ленінізму, ні савецкі атэізм, ні эпоха навукова-тэхнічнай 
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рэвалюцыі з яе дзіўнымі тэхналогіямі не здолелі парушыць традыцыі народа, 

карані якіх – у надзвычай далёкім мінулым, яўна агульным для славян і 

егіпцян, паколькі частку егіпецкага этнасу складалі прадстаўнікі белай расы, 

што прыйшлі з поўначы. 

 Пра прыгоды Сонца і, адпаведна, душы кожнай асобы апавядаецца ў 

самых старажытных літаратурных творах Егіпта – «Тэкстах пірамід», што 

складаюцца з «Кнігі памерлых», «Кнігі пра тое, што знаходзіцца ў Дуату», 

«Кнігі Брамы», «Папіруса Заходняй Калясніцы» і інш. Гэтыя тэксты – свайго 

роду падарожныя кнігі па іншасвеце, у які трапляе кожная душа пасля смерці 

цела. Яны ўяўляюць сабою замовы, малітвы, закляцці, прызваныя паскорыць, 

зрабіць больш лёгкім і бяспечным падарожжа душы ў апраметную і 

забяспечыць шчаслівае яго завяршэнне.  

 Іншасвет – апраметная, Аід, пекла – знаходзіцца пад зямлёй. Адзін з 

найбольш вядомых у свеце даследчыкаў старажытных тэкстаў Захарыя 

Сітчын пісаў: «…самая дзіўная супярэчнасць заключаецца ў наступным: 

чаму, калі шлях фараона ідзе пад зямлю, у тэкстах гаворыцца, што «цар 

адпраўляецца на нябёсы»?» [1, 91] Гэта сапраўды надзвычай складанае 

пытанне. Пакуль што адказ можа быць наступны: міфалагічнае мысленне 

ўвогуле парадаксальнае. У міфа заўсёды свая логіка. Яна перайшла і ў 

некаторыя літаратурныя творы. Так, у «Боскай камедыі» Дантэ душа паэта, 

дасягнуўшы самага дна пекла, раптам аказваецца на вяршыні гары, але ўжо ў 

чыстцы. У любой беларускай замове яе, так бы мовіць, суб’ект, выбіраючыся 

з пограбу хаты, аказваецца не на дварэ сядзібы, як можна было чакаць і як 

толькі і можа быць у звычайнай прасторы, а ў чыстым полі, далёка ад родных 

мясцін.  

Даследчыкі па-рознаму інтэрпрэтуюць егіпецкі міф, які з’яўляецца 

Асноўным міфам, што аказаў вялікі ўплыў на іншыя рэгіянальныя 

міфалагічныя сістэмы (хоць у іх ва ўсіх, магчыма, адна аснова). Сапраўды, 

іншасвет – пад зямлёю, але ён адначасова – на сонцы і на зорках. Гэта 

трывала зафіксавалася ў пахавальных абрадах еўрапейцаў, у замовах, іншых 

жанрах фальклору, нават крылатых выразах мовы (мы часта гаворым, што ў 

кожнага з нас – «свая зорка»). Менавіта на Сонца і на зоркі адпраўляліся 

душы з дапамогай асаблівых прыбораў – пірамід, паводле сучасных 

навуковых тэорый, якія заваёўваюць усё большую папулярнасць, хоць 

выглядаюць абсалютна фантастычнымі.  

Апошнія па часе доследы шматлікіх вучоных даказваюць, што 

піраміды – старажытная абсерваторыя і касмічны гадзіннік, што ўказвае на 

самы важны для Сонечнай сістэмы закон, закон нябеснай механікі – 

прэцэсію. Рэальная астранамічная з’ява тут звязваецца з паняццямі, што 

маюць дачыненне, хутчэй, да містыкі. Але містыка – гэта яшчэ не пазнаная 

рэальнасць.  

Прэтэндэнт на несмяротнасць, той, хто жадаў бы «падняцца на любое 

неба», абавязаны быў умець рабіць прафесійныя вылічэнні: такім чынам 

прымусіць працаваць свой інтэлект і сваю фантазію, каб візуальна ўяўляць 

нябёсы мінулых і будучых эпох – не гістарычных, а касмічных. Піраміды і 
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Сфінкс былі быццам бы задуманы і пабудаваны так, каб падвесці да 

разумення грандыёзных змен, што адбываюцца з Сонцам, з усёй сонечнай 

сістэмай за перыяд поўнага прэцэсійнага цыкла, а ён працягваецца амаль 

26000 гадоў.  

Нагадаю, што толькі ў нашым уяўленні час лінейны, а старажытны 

чалавек успрымаў яго як выключна цыклічны. Іншая справа, што цыклы 

розныя – суткі, тыдзень, месяц, год, але самы галоўны – «год» Сонечнай 

сістэмы, час, за які яна робіць поўны абарот вакол некаторага цэнтра ў 

Галактыцы. Гэта і ёсць прэцэсія.  

Як «Тэксты пірамід», так і шматлікія насценныя роспісы ў егіпецкіх 

храмах сведчаць, што сачыць за экліптыкай Сонца было галоўным заняткам 

карпарацыі егіпецкіх жрацоў. Прычым шматлікіх пакаленняў жрацоў, бо каб 

ведаць пра прэцэсію, неабходна было без перарыву і надзвычай уважліва 

назіраць неба як мінімум 52000 гадоў з дакладнай фіксацыяй вынікаў 

назіранняў. Гэта яшчэ адна дзіўная загадка Егіпта і пірамід. 

Сонечная сістэма па эліпсу перамяшчаецца па прасторы, у нашым 

родным Млечным Шляху, і яе поўны абарот роўны 25920 гадоў.  

Рух ідзе на фоне задыякальных сузор’яў, лепш сказаць, дванаццаці  

ўмоўных сектараў неба, прыблізна роўных па маштабах, у зоне ўздзеяння 

кожнага з якіх Сонца бывае на працягу 2160 гадоў. Цыкл развіваецца з 

хуткасцю ў 1 градус за 72 гады, 30 градусаў за 2160 гадоў. Прасцей кажучы: 

каб існаваў на Зямлі несмяротны назіральнік, ён бы фіксаваў надзвычай 

павольнае змяненне выгляду неба, якое рухаецца, над галавой, прычым 

вяртанне да зыходнай кропкі адбылося б тады, калі ўсе сузор’і (нябесныя 

арыенціры) прайшлі праз пэўную вобласць неба, а менавіта тую вобласць, у 

якой бывае сонца ў дзень веснавога раўнадзенства. Калі б гэты гіпатэтычны 

назіральнік глядзеў на ўсход на працягу тысячагоддзяў, то ён бы заўважаў, як 

паступова змяншаецца вышыня «галоўнага» сузор’я, на фоне якога 

ўзыходзіць сонца ў дзень веснавога раўнадзенства. Праз кожныя 2160 гадоў 

тое ці іншае сузор’е як бы «падае» за далягляд, яго ўжо не відаць, а на яго 

месца становіцца новае. Калі ўявіць рух Сонца ў выглядзе чыгункі, то кожнае 

сузор’е – станцыя на ёй.  

Навука астралогія, якая вызначае лёс асобных людзей і нават дзяржаў у 

залежнасці ад размяшчэння сузор’яў на небе (а на самай справе, ад руху 

Сонечнай сістэмы), узнікла ў глыбокай старажытнасці і нават сёння ўпарта 

не здае сваіх пазіцый.  

Яшчэ ў канцы савецкай эпохі пайшлі размовы пра тое, што 

«заканчваецца Эра Рыб, пачынаецца Эра Вадалея». Сапраўды, у астралогіі, 

ды і ў астраноміі, гэта надзвычай важная падзея. Як бы павярнуўся нейкі вал 

на небе, палажэнне сузор’яў змянілася, а рэальна Зямля разам з усёй 

Сонечнай сістэмай апынулася ў іншым касмічным рэгіёне. Кожны рэгіён, 

відаць, унікальны. Старажытныя людзі гэта добра ведалі, больш за тое, 

арыентавалі на гэта ўсё сваё быццё. Так, Эра Рыб прайшла пад знакам 

панавання хрысціянскай рэлігіі, у якой рыбы з’яўляюцца важным сімвалам. 
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Такім чынам, сузор’і на небе, асабліва чатыры, што прыходзяцца на дні 

веснавога і асенняга раўнадзенстваў, зімняга і летняга сонцастаянняў, – як бы 

«маркёры» неба, сістэма каардынатаў нябеснай сферы і каркас кожнай 

канкрэтнай сусветнай эпохі.  

Але, відаць, ёсць ключавыя пункты не толькі на працягу зямнога года, 

але і ў «сонечным годзе». Менавіта на іх арыентаваныя піраміды. Праўда, 

адносна «сонечнага года», гэта значыць, усяго цыклу прэцэсіі, 

вызначальнымі з’яўляюцца ўжо іншыя, а не звыклыя для нас сузор’і Задыяку. 

Як даказаў астрафізік Роберт Бювэл, – экліптыка Сонца арыентуецца на 

сузор’е Арыёна і сузор’е Дракона. Нашы меркаванні адносна гэтай тэорыі 

выкладзены ў артыкуле «Зямля ў арыёле таямніц» [2, 165–176], і няма сэнсу 

тут іх паўтараць.  

Важна ўсё ж, што піраміды з іх указаннем на сонечную прэцэсію, на 

пэўныя касмічныя даты маюць дачыненне да несмяротнасці душы. Піраміды 

імітуюць важны ўчастак Космасу, а паколькі прастора і час ствараюць адзіны 

кантынуум і нейкія важныя даты маюць рашаючае значэнне, то падзеі неба 

паўтараюць падзеі зямныя. І наадварот. Можна палічыць, што піраміды 

пабудаваныя як люстраная копія іншасвету, як прыстасаванне, якое з 

дапамогай малітоўных слоў і, відаць, складаных рытуалаў прыводзілася ў 

дзеянне і давала магчымасць душы фараона лёгка і паспяхова перайсці ў свет 

памерлых і там «адрадзіцца» ў новай якасці. Ва ўсялякім разе, старажытныя 

егіпцяне верылі ў гэта. Магчыма, прызначэнне пірамід – быць і месцам 

падрыхтоўкі, ініцыяцыі для будучых выпрабаванняў душы.  

Але самае цікавае і дзіўнае ў культуры Егіпта – гэта ўвогуле вучэнне 

пра душу. Сучасныя на гэты конт разважанні навукоўцаў і філосафаў – 

абсалютны прымітыў у параўнанні з фундаментальнымі ведамі егіпецкіх 

жрацоў пра самае, па сутнасці, для чалавека, ды і для Космасу, галоўнае.  

Егіпецкая распрацоўка тэорыі душы – найбольш глыбокая з усіх, што 

існавалі на Зямлі, больш глыбокая, чым у Платона, які сам у егіпцян вучыўся. 

Згодна гэтай тэорыі, душа кожнага чалавека ўяўляе сабою як быццам бы 

«матрошку» – яна шматслойная, прычым кожная з частак называлася 

менавіта «душой», таму што кожная мела важнае значэнне.  

У сучасных працах па егіпталогіі згадваюць у асноўным душу «ба» і 

душу «ка». «Ка» заўсёды каля цела, то бок каля муміі, і забяспечвае яе (яго – 

цела), так бы мовіць, пасмяротнае існаванне да ўваскрашэння. «Ба», як 

можна меркаваць, аказваецца ў чаўне разам з Сонцам, і гэта – гарантыя яе 

несмяротнасці, як несмяротнае і Сонца.  

Была яшчэ цень як частка душы, таму надзвычай распаўсюджаны 

матыў у еўрапейскай літаратуры – продаж д’яблу цені – роўны продажу 

душы. А ў беларусаў перад Ражаством глядзелі на цені, што адкідвалі члены 

сям’і на сцяну: у каго цень размытая, таму суджана на працягу года памерці. 

Часткаю душы (або асобнай душой у «матрошцы») з’яўлялася імя 

чалавека. З гэтым сёння, бадай, ніхто не будзе спрачацца: даючы дзіцяці імя, 

мы праграмуем яго лёс. Частае згадванне імені нябожчыка як бы падмацоўвае 
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яго душу энергіяй у іншасвеце. Адсюль важнасць памінання памерлых у 

царкве.  

Яшчэ адна частка душы – «анх» ці «ах» (ці не адсюль выслоўе «ах»?). 

«Анхам» называўся і егіпецкі крыж – сімвал вечнасці – злучэнне  т-падобнай 

лініі і эліпса. Як можна меркаваць, менавіта душа «анх» – зорная, 

адпраўляецца ў космас, і ўвогуле яна як бы належыць іншаму вымярэнню, 

параметры і паняцця якога для нас недасягальныя.  

У Егіпце была яшчэ душа «себ», што пераходзіла з цела ў цела: 

гаворачы сучаснай мовай, гэта генетычная памяць. А сёмая частка душы – 

«кама» – несла індывідуальную памяць чалавека.  

Сучасная навука яшчэ не падступіла да вывучэння чалавечай душы ва 

ўсёй глыбіні праблемы, таму архаічныя ўяўленні, што існавалі ў 

старажытных цывілізацыях, маглі б быць адпраўным пунктам для такога 

вывучэння. 
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Тамара Якіменка  

 

М. АЛАДАЎ І ЛІНГВА-МУЗЫЧНА-ЭТНАГРАФІЧНЫЯ 

ФАЛЬКЛАРЫСТЫЧНЫЯ ЭКСПЕДЫЦЫІ НА БЕЛАРУСКАЕ 

ПАДНЯПРОЎЕ 1926/1928 гг. : ЭТНАМУЗЫКАЛАГІЧНЫ РОЗДУМ  

 

З фалькларыстычным беларусазнаўствам ХХ ст., яго выдатнымі 

дзеячамі, з гісторыяй беларускай этнамузыкалогіі – практычнай 

(экспедыцыйна-палявой) і тэарэтычнай – постаць М. Аладава звязана самым 

непасрэдным чынам. Дастаткова ўзгадаць першую «беларускую» палявую 

экспедыцыю гэтага, на той час ужо вядомага ў Мінску 35-гадовага 

кампазітара і выкладчыка Беларускага дзяржаўнага музычнага тэхнікума, 

калі ён летам 1926 г. быў разам з А. Ягоравым запрошаны М. Гарэцкім для 

работы па стварэнню музычна-фальклорнага зборніка «Народныя песьні з 

мэлёдыямі» [*1].  

Экспедыцыя планавалася па Мсціслаўшчыне, з базавым размяшчэннем 

у роднай для М. Гарэцкага вёсцы Малая Багацькаўка (былой Аршанскай 

акругі), дзе жыла маці пісьменніка Прося Гарэцкая. У адпаведнасці з 

праграмамі Інбелкульта 1922 – 1928 гг. па прыродазнаўчым, гістарычным, 

мовазнаўчым, фізічна-геаграфічным, антрапалагічным, этнаграфічным, 

археалагічным і культуралагічным даследаванні Беларусі экспедыцыя 



21 

скіроўвалася на матэрыялы цалкам аўтэнтычныя, максімальны ахоп 

рэпертуару спявачак блізкіх і далёкіх ваколіц Багацькаўкі, натацыі 

«мэлёдый», фіксацыю асаблівасцей мясцовага вымаўлення. Менавіта такім 

зборнік і атрымаўся – музычна змястоўны, дакладны па этнамоўным, лінгва-

дыялектным і фанетычным абліччы зафіксаванай у ім жывой песеннай і 

гутарковай мовы, маштабны (318 адзінак этнаграфічна і філалагічна 

каментаваных паэтычных тэкстаў, 146 напеваў). Апублікаваны ў 1928 г. у 

выданні Інстытута беларускай культуры па кафедры этнаграфіі ў ІV кнізе 

серыі «Беларуская этнаграфія ў досьледах і матар’ялах» [6], ён апынуўся 

знакавым як для свайго часу, так і для будучыні.  

Уражвала надзвычайная дбайнасць уваходу аўтараў у складаны 

арганізм традыцыйнай культуры, яе гукавое, моўнае і бытавое асяроддзе, 

«бачанне» народнай мовы і народнай песні ў кантэксце той «жыццёвай» 

сферы, у якой яны натуральна ўзнікаюць і існуюць, комплекснае і 

кантэкстуальнае адлюстраванне свайго аб’екта. Літаральна кожная старонка 

зборніка (асабліва ў першай, тэкстава-паэтычнай яго частцы) насычана 

пададзенымі ў падрадковых спасылках навукова змястоўнымі заўвагамі 

этнаграфічнага, этналінгвістычнага і этнафанетычнага планаў. Амаль 

кожнаму песенна-паэтычнаму тэксту папярэднічаюць старанна занатаваныя 

выказванні саміх спявачак аб мясцовых звычаях, асаблівасцях бытавога 

прызначэння песень, часе і ўмовах іх выканання, колькасці і складзе 

ўдзельнікаў спеву, характары гукавядзення, яго нормах, а таксама (што 

ўпершыню і нават у сучасных этнамузычных калекцыях дасягаецца рэдка) аб 

нюансах і самім тыпе спеўнага гучання ў розных абрадавых і пазаабрадавых 

сітуацыях. Да прыкладу, «пяюць усе разам, грамадою, жанчыны і мужчыны, 

за сталом» (раздзел «На хрэсьбінах», №№ 1–12); «пяюць дзяўчаты і 

маладзіцы грамадою» (раздзел «На вясельлі», №№ 13–129); «пяюць 

грамадою і паасобку, як хто хоця» (раздзел «Пяюць вясною», №№ 184–191); 

«на пастаці, як жнуць жыта, пяе і адна жняя і колькі жней разам» (раздзел 

«Жніўныя», №№ 192–224); «як жыта жнуць, пяюць грудым ны пыстаці, 

ішоўшы ўдвору і ў хаці» (раздзел «Талочныя», №№ 225–234); «на пастаці і 

ішоўшы дамоў, як жнуць авёс, пяе і адна жняя і колькі жней разам» (раздзел 

«Ярныя», №№ 235–249); «Вясноўськыя песьня. Як лес адзеніцца; на голы лес 

ні пяюць, а як гряды полюць і па лесе ходзючы» – № 185, «Вясною, як лес 

зялёны» – № 187, «Як бярёзкі завіваюць» – № 188, «Пяюць жаўшы, як сонцу 

садзіцца» – № 194, «Як жыта жнуць, увечырі» – № 200, «Як дождж 

пойдзіць» – № 202, «На пыстаці і як удвору йдуць» – № 210, «Як пыстаць 

пыдганяіш, і ны дажынках» – № 211, «Пяюць, як жнуць, – ішоўшы с поля 

дарогыю» – № 219, «Як лес адзеніцца, пысля Вялікыдня». «І ны пыстаці, у 

восінь» – № 236, «Абы-калі». «І жаўшы». «Ярныя» – № 244, «Як зап’юць 

дачку». «І ў восінь» – № 249, «Пяюць у піліпыўкі, калі прядуць» – № 270.  

Не менш дэталёвым апынулася раскрыццё збіральнікамі музычных 

уласцівасцей багацькаўскага матэрыялу. Справа ў тым, што пры ўсёй 

распрацаванасці законаў і гукавых правіл пеўчай культуры, якая 

абследавалася, пры тэматычнай, сезоннай, функцыянальна-жанравай і 
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стылявой разнастайнасці яе песенных узораў, пры велізарнай колькасці 

выканальніцкіх характарыстык, штодня ў падрабязнасцях фіксаваных 

збіральнікамі ад носьбітак песень, прафесійны музыканцкі «слых» 

М. Аладава і А. Ягорава ўхапіў не адно толькі ўсім вядомае меладыйнае 

багацце песенных праяў. Многія з напеваў, занатаваных ад Просі Гарэцкай і 

Юлькі Паўлючыхі (Малая Багацькаўка), ад дзяўчат з Бóльшай Багацькаўкі, ад 

Юлькі Касьцюковай і Гапкі Касьцюковай з вёскі Слаўнава (ў пяці вёрстах ад 

Малой Багацькаўкі), былі адчуты збіральнікамі ў іх значэнні тыпавых – тых, 

якія існуюць у якасці політэкставых (з групавым прымацаваннем розных у 

вербальным дачыненні паэтычных тэкстаў) і таму выступаюць у гукавым 

плане ў песеннай культуры абагульняльнымі.  

Заўважаная асаблівасць выключала паказ зафіксаваных мелодый у 

выглядзе «музычнай ілюстрацыі» да кожнага асобнага песеннага ўзору. 

Паўтаральнасць напеваў у песнях, звязаных адзінствам сезоннага, абрадавага 

або бытавога прызначэння, своеасаблівая аўтаномнасць існавання ў 

спявацкай свядомасці вербальных і музычных песенных форм, 

апасродкаванасць «траекторый» сувязі паэтычных тэкстаў і напеваў 

характарам функцыянальнай нагрузкі песень у пеўчым побыце – ўсё гэта 

патрабавала адмовы ад лінейна-ілюстрацыйнага размеркавання музычнага 

матэрыялу ў зборніку і пошуку нейкага іншага спосабу яго паказу. Гэту 

вельмі няпростую ў метадалагічным плане задачу М. Аладаў і А. Ягораў 

вырашылі на розных узроўнях. Па-першае, усе 146 напеваў (колькасць – у 

параўнанні з раней апублікаванымі ў беларускіх выданнях вялізная!) былі 

вынесены ў асобны раздзел калекцыі – «Мэлёдыі да зьмешчаных у зборніку 

песень». Па-другое, гэтаксама як у наватарскай працы М. Янчука 1886 г., 

кожны з занатаваных напеваў атрымаў (праз выстаўленыя пры песенна-

паэтычных тэкстах адсылкі – «на мотыў №», «на мэлёдыю №», 

«мэлёдыя №») строгае суаднясенне з тымі 318 паэтычнымі тэкстамі, якія 

склалі першую частку зборніка. Па-трэцяе, разуменне прынцыповай 

множнасці магчымасцей ператварэння гукавобразу песні ў структурна 

акрэслены і для пэўных песенных груп тыпавы напеў зрабіла натуральным не 

аднойчы выкарыстаны ўкладальнікамі сінхронны паказ розных варыянтаў 

гучання аднолькавых па вербальна-паэтычным тэксце песень. Размяшчаліся 

такога роду прыклады (ў фіксацыі або А. Ягорава, або М. Аладава) аўтарамі 

запісаў звычайна поруч (варыянты, чутыя і занатаваныя М. Аладавым, у 

адметнасці ад зафіксаваных А. Ягоравым, пазначаліся толькі дадатковай 

літарай «а» пры нумары песні – № 2а, № 15а, № 23а, № 134а, № 137а, 

№ 145а, № 189а, № 194а, № 220а, № 264а), што дало магчымасць паказаць як 

вялікую разгалінаванасць ліній перацякання гукаідэі ў канкрэтную па 

контуры мелодыю, так і здольнасць саміх мелодый быць «адкрытымі» для 

існавання не толькі ў адным, жорстка замацаваным за канкрэтным 

паэтычным тэкстам выглядзе [*2].  

Каб ацаніць узровень і наватарства здзейсненай аўтарамі зборніка 

«Народныя песьні з мэлёдыямі» працы, варта пабачыць гэту цалкам 
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«слыхавую» па тэхніцы фіксацыі калекцыю на фоне працэсаў, якія ёй 

папярэднічалі, а таксама ў навуковай перспектыве.  

Важнасць вывучэння народаў свету праз аўтэнтычныя формы 

традыцыйнай культуры заявіла аб сабе ў поўны рост з апошняй трэці ХІХ ст., 

калі ў еўрапейскім (і непасрэдна славістычным) навуковым асяроддзі разам з 

асэнсаваннем маштабу народазнаўства як навуковай галіны набылі 

актуалізацыю захады па назапашванні ведаў аб культуры кожнага этнасу ў яе 

спрадвечных формах. У беларускіх каардынатах захады гэтыя таксама 

атрымалі сваё ўвасабленне. Нягледзячы на моцнае стрымліванне 

беларусазнаўчага руху, спыненне на пяць, дзесяць і больш год выдання 

падрыхтаваных яшчэ ў 1860 – 1870-я гг. фалькларыстычных збораў 

У. Дабравольскага, Дз. Булгакоўскага, З. Радчанка і іншых, здолелі пабачыць 

свет музычна змястоўныя фалькларыстычныя і этнаграфічныя артыкулы і 

зборнікі М. Янчука (1886; 1889), М. Нікіфароўскага (1892), М. Косіч (1901, 

вып. ІІ–ІV, у 1902 – асобна), Е. Раманава – М. Чуркіна (1910, вып. 7), 

А. Грыневіча (1910, t. І); А. Грыневіча і А. Зязюлі (1910, t. ІІ), З. Радчанка 

(1911), І. Бычко-Машко (1911), І. Сербава (1915). Амаль усе яны мелі 

грамадскі і навуковы рэзананс [*3] і, што асабліва важна, засведчылі прыход 

у народазнаўства навукоўцаў новай генерацыі, чыя музычная адоранасць, а 

таксама аб’яднанасць у адной асобе некалькіх навуковых іпастасей 

(этнографаў, фалькларыстаў, гісторыкаў, антраполагаў, археолагаў, 

лінгвістаў, палевікоў-збіральнікаў) была спалучана з паглыбленай 

зацікаўленасцю культурнай спадчынай народа (т. зв. Volkskunde) і з 

імкненнем уздыму нацыянальна арыентаванага беларусазнаўчага руху. 

Даследчыцкая шматграннасць прадстаўнікоў «радзімазнаўчай» кагорты і іх 

«рэнесансная» ўніверсальнасць не маглі не паспрыяць умацаванню пазіцый 

комплекснасці і полідысцыплінарнасці ў самой беларусістыцы таго часу, 

падштурхнуць  яе да шматвектарнасці развіцця як галіны, чый асноўны 

аб’ект – узятыя праз вуснатрадыцыйную культуру (у тым ліку – музычную) 

беларусы і Беларусь.  

Аб комплекснасці музычна-этнаграфічных і музычна-

фалькларыстычных задач, неабходнасці павароту ад апісальнасці і 

збіральніцкай эмпірыкі ў бок навуковага асэнсавання сабранага матэрыялу, 

сур’ёзнасці пошукавых, сістэматызатарскіх, класіфікатарскіх, 

транскрыптарскіх і тэксталагічных навуковых пытанняў палымяна казаў у 

сваім дакладзе на Першым Усебеларускім краязнаўчым з’ездзе ў лютым 

1926 г. Максім Гарэцкі. «Сабраны дагэтуль матар’ял, – падкрэсліваў ён, – мае 

ў нашых вачох і дадатныя і адмоўныя бакі. З аднаго боку, тут даўнасьць 

запісаў, запісы з розных мясцовасьцей… сабраны матар’ял дапамог 

вывучэньню беларускае культуры, дапамог развіцьцю беларускае літаратуры 

і г. д. З другога боку, тут дужа мала дасьледаванняў…, сабраны матар’ял 

дужа няроўна прадстаўлены, дзе і калі многа, дзе і калі нічога, зьбіральнікі ня 

былі належна кваліфікаваны як наагул, так і ў зьбіральніцкай працы (ёсьць 

падпраўленыя месцы, ёсьць ухіл у бок расійскае мовы і правапісу, няма 

ніводнага матыву, прасочанага зьбіральнікам, па магчымасці поўна, часта не 
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захаваны мэтры, рытмы, штрофы і ня дадзена пры гэтым мэлёдыя, наагул 

мала запісана мэлёдый…), яшчэ і гутаркі ня можа быць аб належнай 

дэталізацыі зьбірання па асобных мясцовасьцях…У працы па зьбіранні і 

дасьледаванні нашага фольклёру, якая вядзецца цяпер, таксама ёсьць пэўныя 

дасягненьнні… вышэйшая тэхніка (фонографы, стэнограмы і г. д.), 

вышэйшая кваліфікацыя сярэдняга масавага зьбіральніка і да т. п., але ёсць і 

шмат заган і недахопаў. На гэта мы, маючы практык нашых папярэднікаў, 

павінны цяпер зьвярнуць належную ўвагу і выйсьці на лепшы шлях» [5].  

Для беларусазнаўчага збіральніцка-краязнаўчага руху 1920 гг. 

выказаныя М. Гарэцкім прапановы мелі не «чыста адукацыйнае» значэнне. 

Маніфеставанае пісьменнікам кола базавых тэарэтычна-метадалагічных 

музычна-фалькларыстычных задач было вартым для ўліку як энтузіястамі-

аматарамі, так і прафесійнымі даследчыкамі. Невыпадкова, што менавіта яны 

засталіся дзейснымі ў праграме новай, наладжанай па лініі Інбелкульта 

комплекснай лінгва-музычна-фалькларыстычнай экспедыцыі на Беларускае 

Падняпроўе ў 1928 г.  

Экспедыцыя ўзначальвалася славяназнаўцам з сусветным імем, 

аўтарам першага дыялекталагічнага атласа беларускай мовы (1928), 

прафесарам-лінгвістам П. Бузуком [*4], навуковыя інтарэсы якога ахоплівалі 

самыя розныя галіны мовазнаўства – ад метадалогіі даследавання 

славянскага глотагенезу і лінгвагенетычных праблем праславянскай мовы да 

пытанняў агульнага і параўнальнага мовазнаўства, лінгвагеаграфіі, гісторыі і 

дыялекталогіі ўсходнеславянскіх моў, аналізу тэорыі распаду моўных 

праформ, тэорыі «радаводнага дрэва» Аўгуста Шлэйхера (A. Schleicher), 

«хвалевай» тэорыі мовы Ёгана Шмідта (die Wellentheorie, 1872), дыялектаў, 

фанетыкі і марфалогіі беларускай і ўкраінскай моў, праз усебаковае 

вывучэнне якіх навуковец бачыў магчымасць лінгвагенетычнага высвятлення 

храналогіі іх развіцця [*5]. Экспедыцыя мела ў сваім складзе яшчэ аднаго 

мовазнаўцу – выкладчыка БДУ, чальца Інбелкульта Я. Лёсіка, чыя актыўная 

грамадская, палітычная, пісьменніцкая і публіцыстычная дзейнасць не 

перашкаджала яму быць стваральнікам шэрагу падручнікаў па граматыцы і 

правапісе беларускай мовы, а ў 1928 г. стаць абраным у званні акадэміка ў 

АН БССР [10]. Для фіксацыі музычных форм этнапесеннай культуры 

падняпроўскіх беларусаў у другі раз адмыслова быў запрошаны М. Аладаў.  

Даследаванне «жывой» у сваіх аўтэнтычных формах этнапесеннай і 

гутарковай мовы Падняпроўя пры ўліку пазіцый, выкладзеных М. Гарэцкім, 

выкарыстанні методыкі мадэлявання гістарычна-моўных працэсаў П. Бузука, 

чуйнасці да мовы Я. Лёсіка, музычнай «узброенасці» сабраных палявых 

матэрыялаў натацыямі і назіраннямі над праявамі песеннага меласу 

Падняпроўя М. Аладава магло мець неацэнныя па значнасці вынікі [*6]. 

Рэальна ж сітуацыя склалася зусім па-іншаму. З таго аб’ёму звестак, якія 

былі назапашаны, у друк не патрапіла ніводнай адзінкі інфармацыі. Усё 

зафіксаванае падчас ажыццяўлення ўнікальнага па шырыні навуковай 

праграмы падняпроўскага палявога абследавання 1928 г., у тым ліку нотныя 

запісы, зробленыя М. Аладавым (нада думаць, у вялікай колькасці, бо 
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збіральнікі, дзе пешшу, дзе на калёсах, прайшлі вялізны маршрут ад Рэчыцы 

да Горак [1]), было ўведзена ў палявыя сшыткі, якія захоўваліся ў Я. Лёсіка. 

Паколькі ў тым самым 1928 г. Інбелкульт быў скасаваны, матэрыялы не 

паспелі быць перададзены ў рукапісны фонд гэтай установы і, хутчэй за ўсё, 

засталіся на руках у Я. Лёсіка. У далейшым яны таксама, відаць, наўрад ці 

патрапілі ў якое-небудзь афіцыйнае архіўнае сховішча, бо ў 1930 г. Я. Лёсік, 

як і многія інбелкультаўцы, быў арыштаваны – спачатку (улетку) па 

агульным абвінавачванні ў «нацдэмстве», а потым (увосень) яшчэ і па нібыта 

дачыненні (таксама як П. Бузук, М. Гарэцкі і іншыя) да так званага «Саюза 

вызвалення Беларусі», чыя абвешчаная ў афіцыйным друку начальнікам 

АДПУ БССР Р. Рапапортам «гучная» справа (цалкам сфабрыкаваная!) 

доўжылася з восені 1930-га па 1931 г. Да ўсяго, яшчэ ў час першага (летняга) 

арышту пазбаўленага звання акадэміка Я. Лёсіка ў яго доме адбыўся 

пяротрус (па звестках, «пачалі трэсьці а 10-й гадзіне ўвечары і трэсьлі аж да 

8-й гадзіны раніцы» [10]). Што стала з тымі сшыткамі, якія змяшчалі палявыя 

матэрыялы экспедыцыі 1928 г., невядома. След іх, як піша Р. Аладава, 

«апынуўся згубленым» [1].  

Барацьба з «нацдэмаўшчынай» у шэрагах беларускай мастацкай і 

навуковай інтэлігенцыі (таксама як з касмапалітызмам, нацыяналізмам, 

фармалізмам і да т. п. ва ўсім СССР) вялася паслядоўна, з размахам, 

суправаджалася арыштамі, высылкай, расстрэламі многіх з тых, хто быў 

заўважаным у афіцыйна кваліфікаванай у якасці контррэвалюцыйнай і 

антысавецкай нацыянальна актыўнай даследчыцкай і творчай дзейнасці [10], 

[4], [3]. У такіх варунках росшук экспедыцыйных матэрыялаў, зафіксаваных 

М. Аладавым і абодвума рэпрэсіраванымі правадзейнымі чальцамі 

Інбелкульта, не тое што з мэтай паказу іх у агульнадаступным друку, але і ў 

даследаваннях супрацоўнікаў устаноў дзяржаўнай навукі не мог быць 

бяспечным. Спатрэбілася змена двух пакаленняў навукоўцаў і часавая 

адлегласць больш чым у 70 год перш чым выйшаў блізкі экспедыцыйнаму 

маршруту 1928 г. «падняпроўскі» этнамузычны збор З. Мажэйка і 

Т. Варфаламеевай «Песні Беларускага Падняпроўя» (1999). Аднак аб 

экспедыцыі 1928 г., матэрыялах палявога досведу Я. Лёсіка, М. Аладава і 

П. Бузука, натацыях, якія ажыццяўляліся М. Аладавым (па сутнасці, з 

франтальным ахопам усёй тэрыторыі Падняпроўя ў кірунку прасоўвання з 

поўдня на поўнач), у гэтай калекцыі не згадвалася. Змест яе склалі запісы 

цалкам новыя, зробленыя аўтарамі на працягу 1960 – 1990-х гг. у ходзе 

скразных (у некаторых выпадках – стацыянарных) абследаванняў беларускай 

часткі басейна верхняга цячэння Дняпра. Непасрэдна аналітычная канцэпцыя 

збору, таксама як і прынцып рэпрадукцыі ў ім этнапесеннага матэрыялу былі 

вытрыманы ў сістэмна-тыпалагічным рэчышчы, адпаведным прыярытэтнаму 

кірунку беларускіх этнамузыкалагічных праграм 1980 – 1990-х гг. па 

вывучэнню сістэм песенных традыцый і рэгіянальных музычных стыляў 

беларускай песні.  

Удзел у падняпроўскіх экспедыцыях шмат што карэкціраваў у «слыху» 

М. Аладава і яго разуменні фальклору. Уражанне, атрыманае ад першага 
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дотыку да жывога этнапесеннага гуку ў Багацькаўцы, не сцерлася нават 

наступнымі, вельмі не простымі ў жыцці кампазітара дзесяцігоддзямі. 

Доказам можа служыць зборнік беларускіх народных песень і танцаў 

М. Чуркіна [13], пры падрыхтоўцы якога М. Аладаў, як музычны рэдактар, 

захаваў (разам з задзейнічаным у гэтай публікацыі ў якасці рэдактара 

М. Грынблатам) тую ж структуру, што была апрабавана ў зборы «Народныя 

песьні з мэлёдыямі» 1928 г. Адмова ад безсістэмна-павярхоўнага паказу 

музычнага матэрыялу на ўзроўні нібыта ўласцівай яму адно толькі 

афарміцельскай функцыі, паасобна пададзеныя музычная і паэтычная часткі 

чуркінскай калекцыі – неабвяргальныя знакі не абстрактна-кабінетнага 

ўяўлення аб вуснатрадыцыйнай этнамузычнай культуры і прыналежных ёй 

артэфактах. Знамянальна, што ў беларускіх эдыцыйных праектах будучага 

часу менавіта гэты, падказаны самой прыродай вуснатрадыцыйнага 

песеннага матэрыялу, прынцып пабудовы музычна-фальклорных збораў 

паўстаў як дзейсны. З пазіцый сучаснай этнамузыкалогіі і ў яе тэрмінах 

гаворка пры такім улажэнні фальклорных збораў павінна ісці не толькі як пра 

найбольш аптымальнае для паказу раскрытай яшчэ ў 1885 г. М. Янчуком, а ў 

1926 г. М. Аладавым і А. Ягоравым абагульняльнай сутнасці этнапесеннага 

гуку і тыпавых напеваў, якія існуюць у, здавалася б, цалкам вольнай плыні 

жывога этнапесеннага рэпертуару. Рэльефнай пры такім падыходзе паўстае 

тыпізаванасць самога анталагічнага па сваёй сутнасці гукавога поля 

этнакультуры – асаблівасць, адлюстраванне якой у музычна-

фалькларыстычных выданнях з’яўляецца прынцыпова важнай.  

Калі ж мець на ўвазе рух той навуковай ідэі, якая вызначала мэту і 

метад падняпроўскай экспедыцыі П. Бузука, Я. Лёсіка і М. Аладава 1928 г., 

то на сённяшні час сцягнутыя ёй пытанні таксама застаюцца актуальнымі для 

розных галін славістыкі, асабліва для этнамузыкалогіі, чые захады па 

раскрыццю працэсаў фарміравання мелаландшафту і дыялектных 

мелаарэалаў беларускай этнапесеннай культуры становяцца ўсё больш 

актыўнымі. Вялікую перашкоду ў іх рэалізацыі складае тое, што зусім не ўсе 

з напрамкаў, якія здольнае распрацаваць полідысцыплінарнае, знітаванае з 

даследчыцкімі практыкамі многіх навук этнамузыказнаўства, знаходзяць 

адэкватнае разуменне і падтрымку. Нягледзячы на тое, што сучасная 

этнамузыкалогія, як галіна адначасова музыказнаўства і народазнаўства, не 

абмежавана ў сваёй прадметнай зацікаўленасці, напрамках, дысцыплінарным 

комплексе, аб’ёме аналітычных метадаў праблематыкай толькі музычнай 

спецыфікі гукавых фальклорных феноменаў, а вывучае функцыянаванне 

музыкі з улікам гістарычнага, агульнакультурнага і сацыяльнага кантэксту яе 

быцця [14], для аднаго толькі падыходу да спробы лінгва-дыялекталагічна-

музычнага мадэлявання этнакультурных працэсаў Беларускага Падняпроўя і 

стварэння «прасторавай мадэлі рэгіянальнай музычнай сістэмы» [8, 6] 

неабходным стаўся шлях даўжынёй у 80 год. Здавалася б, далёкімі засталіся 

тыя часы, калі экспедыцыйна-палявыя і навуковыя праграмы па вывучэнні 

музычнага фальклору, мовы, успадкаваных са старажытнасці этнаграфічных 

форм этнічнай культуры беларусаў абвяшчаліся шкоднымі, а іх вынікі (як 
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тыя, што былі атрыманы ў 1928 г. з удзелам М. Аладава і інбелкультаўцаў) не 

публікаваліся, сапраўдным прарывам і пераадоленнем фобій, закладзеных 

рэпрэсіямі 1930-х гг. і дагматычнымі ўстаноўкамі наступнага часу, сталі 

разгорнутыя напрыканцы 1990-х – пачатку 2000-х гг. этнамузыкалагічныя 

даследаванні Масленіцы верхняга цячэння Дняпра [11; 12] і песенна-

абрадавай традыцыі Днепра-Друцка-Бярэзінскага міжрэчча [9]. Дзякуючы 

сур’ёзнай увазе іх аўтараў да лінгва-этнаграфічна-археалагічнага кантэксту 

этнапесеннай культуры Падняпроўя (найперш да суаднясення мелаарэалаў 

песенна-абрадавых помнікаў каляндарна-земляробчага і жыццёвага цыклаў з 

геаграфіяй архаічных лінгва-этнаграфічна-археалагічных артэфактаў) 

атрымалі сваё раскрыццё асаблівасці і межы абраных для вывучэння 

падняпроўскіх этнамузычных традыцый, выяўлена іх сутнасць як складнікаў 

іерархічна арганізаванага «інтэграванага цэлага», а ў Днепра-Друцка-

Бярэзінскім міжрэччы – як традыцый спецыфічна нецэнтралізаваных па сваім 

сістэмным тыпе, па сутнасці – транскультурных.  

Навука заўсёды павінна памятаць сваю гісторыю. Здзейсненыя пры 

ўдзеле М. Аладава фалькларыстычныя лінгва-музычна-этнаграфічныя 

экспедыцыі на Беларускае Падняпроўе 1926 і 1928 гг. – прыклад не толькі 

актыўнасці беларускага народазнаўства ў першых дзесяцігоддзях ХХ ст., яго 

моцнай сувязі з славістычнымі мовазнаўчымі і фалькларыстычнымі 

праграмамі еўрапейскіх краін і колам іх, прынцыповых да сённяшняга дня, 

пытанняў. Вялікай па гістарычным і метадалагічным значэнні стала сама 

мэтанакіравана разгорнутая рупліўцамі беларушчыны праца па комплексным 

экспедыцыйна-палявым абследаванні рэгіянальна акрэсленых этнапесенных 

тэрыторый, публікацыйная дзейнасць па данясенні атрыманых вынікаў, 

падыход да вывучэння этнамоўных і этнапесенных форм беларускай 

вуснатрадыцыйнай культуры не «па элементах», а ў шчыльным прафесійным 

кантакце лінгвістаў, музыкантаў, фалькларыстаў, этнографаў, філолагаў.  
 

ЗАЎВАГІ  

 

Артыкул, напісаны насустрач 125-годдзю з дня нараджэння М. І. Аладава (1890 –

 1972), з’яўляецца навуказнаўчай распрацоўкай больш шырокага праекта аўтара «Для 

беларускай этнамузыкалогіі неацэннае і незабыўнае: М. І. Аладаў» // Весці Беларускай 

дзяржаўнай акадэміі музыкі : навукова-тэарэтычны часопіс. – Мінск, 2014. – № 25. – 

С. 4–14.  

[*1] Улучэнне ў склад экспедыцыі акрамя А. Ягорава (чыя кампетэнтнасць і 

спрактыкаванасць у слыхавым запісу музыкі была бясспрэчнай) яшчэ аднаго 

высокапрафесійнага музыканта выклікалася, відаць, не адным толькі жаданнем 

М. Гарэцкага ўзмоцніць дадатковым транскрыптарам арганізаваную Інбелкультам 

даследчыцкую групу. На запрашэнне фактычна «пазаштатнага» для Інбелкульта 

М. Аладава больш паўплывала, як можна меркаваць, папярэдняе дачыненне кампазітара 

да работы з этнапесенным матэрыялам – у Казані, у самым пачатку 1920-х гг., калі 

кампазітарам былі зроблены апрацоўкі для голасу з фартэпіяна чувашскіх і марыйскіх 

народных песень, а потым у Маскве, у арганізаванай пры Музычна-этнаграфічнай секцыі 

Дзяржаўнага інстытута музычнай навукі (ГИМН – рус.) Беларускай песеннай камісіі, дзе 

запрошаны ў яе склад у 1923 г. М. Аладаў узяў самы актыўны ўдзел у стварэнні 
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гарманізацый і перакладанняў песень розных этнасаў, а галоўнае – перададзеных (часткай 

з фондаў Маскоўскай Музычна-этнаграфічнай камісіі, а найбольш з Наркамата асветы 

БССР) беларускіх этнапесенных узораў у слыхавой фіксацыі А. Грыневіча, М. Янчука, 

У. Тэраўскага і інш. У час рэалізацыі гэтага адказнага праекта знамянальнай апынулася 

сустрэча з Я. Купалам. Алесь Баркоўскі піша: «У верасні 1923 г., разам з сябрамі 

Інбелкульту, сельскагаспадарчую выставу наведаў беларускі паэта Янка Купала. Паэта, 

які пад час знаходжання ў Маскве (да 28 верасня 1923 г.) знаёміўся з літаратурнай і 

музычнай грамадскасцю Масквы, зацікавіўся дзейнасцю Я. Прохарава і М. Аладава ў 

Беларускай песеннай камісіі ў ДзІМНе. Ён пасадзейнічаў у іхнім пераездзе восенню 

1924 г. у Менск, дзе яны пачалі працаваць у толькі што адчыненым Беларускім 

дзяржаўным музычным тэхнікуме» [2, 3–4]. 

[*2] Адным з першых тыпавыя напевы агульнай абрадавай функцыі (але з дакладна 

рэгламентаванымі традыцыяй умовамі іх выкарыстання) былі паказаны М. Янчуком пры 

разглядзе вясельнага рытуалу вёскі Карніца Канстанцінаўскага павета Седлецкай губерні 

[15]. Зборнік «Народныя песьні з мэлёдыямі» дэманструе яшчэ больш шырокі крок у 

гэтым напрамку, а таксама ў паказе прынцыпова характэрных для аўтэнтычных песенных 

выказванняў варыянтна праяўленых меладыйных форм і шматстайнасці ўвасаблення 

самога этнапесеннага гуку ў культуры вуснай традыцыі.  

[*3] Многія з іх былі станоўча адзначаны ў аналітычных аглядах Я. Карскім. 

Уласныя ж працы Я. Карскага, асабліва трохтомнік «Беларусы», выданне якога ахапіла 

1903 – 1922 гг., сталі ў свой час (і застаюцца сёння) выдатным дасягненнем усёй 

еўрапейскай славістыкі.  

[*4] П. Бузук, запрошаны ў 1925 г. на працу ў Мінск рэктарам БДУ У. Пічэтам, быў 

не толькі прафесарам універсітэта, але і супрацоўнікам Інбелкульта, старшынёй 

дыялекталагічнай камісіі, дырэктарам Інстытута мовазнаўства АН БССР, загадчыкам 

кафедры мовазнаўства ў Мінскім педагагічным інстытуце [3]. 

[*5] Раскрыццю гэтай сферы дзейнасці П. Бузука спецыяльна прысвечана 

лінгвагістарыяграфічная дысертацыя А. Голуб [7].  

[*6] Аб маштабе атрыманых вынікаў сведчыць высокая ацэнка навуковай 

супольнасцю выступу П. Бузука на Першым Міжнародным кангрэсе славістаў у Празе 

(1929) з выкладам і абгрунтаваннем яго ідэі стварэння агульнаславянскага лінгвістычнага 

атласа.  
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Таццяна Кабржыцкая 

 

УКРАІНАЗНАВЕЦ МІХАІЛ МАКСІМОВІЧ (1804–1873) :  

ДА 210-ГОДДЗЯ З ДНЯ НАРАДЖЭННЯ ПЕРШАГА РЭКТАРА 

КІЕЎСКАГА ЎНІВЕРСІТЭТА 

 

        Паміж Беларускім дзяржаўным універсітэтам і Кіеўскім нацыянальным 

універсітэтам імя Т. Г. Шаўчэнкі існуюць моцныя навукова-творчыя 

кантакты. Найперш разнастайныя формы ўзаемадзеяння выяўляюцца ў 

сферы гуманітарных навук. ХХІ ст. замацавала даўнейшую традыцыю, калі 

навукоўцы і выкладчыкі абедзвюх ВНУ прымалі ўдзел у супольных 

навуковых форумах. Апошнім часам студэнты філалагічных факультэтаў, 

аддзяленняў славянскай філалогіі атрымалі магчымасць праходзіць вучэбныя 

стажыроўкі: украіністы БДУ – ў Кіеве, беларусісты КНУ – ў Мінску. 

Заглыбіўшыся ў гісторыю, знаходзім і ў ХІХ ст. яскравы прыклад выяўлення 

ў жыцці і навуцы міжсупольнай талерантнасці і нацыянальнага пачуцця.  

        Кіеўскі ўніверсітэт адкрыў сваю працу ў 30-я гг. ХІХ ст., першым 

рэктарам яго быў прызначаны прафесар Маскоўскага ўніверсітэта Міхайла 

Аляксандравіч Максімовіч (1804–1873). М. А. Максімовіч – выдатны 

вучоны-біёлаг, натурфілосаф, гісторык, філолаг, фалькларыст і этнограф, 

http://be-x-old.wikipedia.org/wiki.
http://be-x-old.wikipedia.org/wiki.
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пісьменнік. Нарадзіўся ён на Палтаўшчыне, вучыўся ў Ноўгарад-Сіверскай 

гімназіі, на філалагічным і прыродазнаўчым факультэтах Маскоўскага 

ўніверсітэта. У Маскве М. А. Максімовіч абараніў дысертацыю, працаваў 

дырэктарам Батанічнага саду, затым прафесарам кафедры батанікі 

Маскоўскага ўніверсітэта. У Кіеве вучонаму-энцыклапедысту шырокага 

дыяпазону даручана было ўзначаліць Кіеўскі ўніверсітэт імя Св. Уладзіміра, 

у якім ён – першы рэктар, загадчык кафедры расійскай славеснасці, дэкан 

філасофскага факультэта.  

        Заслужаную славу М. А. Максімовічу прынеслі напісаныя яшчэ ў 

Маскве навуковыя даследаванні «Пра сістэму расліннага царства» (1827), 

«Асновы батанікі» (ч.1, 2, 1828), «Галоўныя асновы заалогіі» (1828), «Роздум 

пра прыроду» (1831) і інш. Сапраўдны прарыў у славянскую духоўнасць – 

праца вучонага па зборы і выданні ўкраінскага фальклору. Першая 

публікацыя – «Малороссийские песни, изданные М. Максимовичем» (1827) – 

мела працяг і перавыданні. Далей выходзяць кнігі М. А. Максімовіча  

«Украинские народные песни» (1834), «Сборник украинских народных 

песен» (1849). Фалькларыстычныя даследаванні вучонага аказалі велізарны 

ўплыў на Мікалая Гогаля. Узяла ў палон чароўная вобразнасць, 

меладычнасць украінскіх песень, запісаных М. А. Максімовічам, і 

Аляксандра Пушкіна. Дзякуючы М. А. Максімовічу цікавасць да ўкраінскай 

культуры пашырылася па ўсёй Еўропе, найперш у Нямеччыне, Францыі, 

Італіі.  

Уся навуковая і творчая спадчына М. А. Максімовіча дазваляе лічыць 

яго заснавальнікам цэласнай сістэмы ўкраіназнаўства. Многія яго публікацыі 

звязаны з гісторыяй мовы і славеснасці ўкраінцаў. Як мовазнаўца ён 

надрукаваў шэраг артыкулаў пра класіфікацыю славянскіх моў. Вучоны ўвёў 

і абгрунтаваў украінскі правапіс, што абапіраўся на этымалагічны прынцып 

(пазней быў заменены пісьменнікам П. Кулішом на фанетычны правапіс). 

М. А. Максімовіч вёў росшукі старажытных украінскіх рукапісаў. Ён выдаў 

ананімную драму ўкраінскага сярэднявечча «Міласць Божая», прысвечаную 

справам Б. Хмяльніцкага. Перавыданне тэксту здзейснена ў працы 

У. Антановіча і М. Драгаманава «Гісторычныя песні маларускага народа» 

(Кіеў, 1875). Вучоны даследаваў «Слова аб палку Ігаравым», «Аповесць 

мінулых гадоў», Кіеўскі і Галіцка-Валынскі летапісы, напісаў нарысы «Роль і 

значэнне Кіева ў агульным жыцці Расіі», «Пра пачатак кнігадрукавання ў 

Кіеве», «Лісты пра Б. Хмяльніцкага», «Пра Лаўрскую Магілянскую школу», 

«Археалагічныя запісы пра Кіеў і яго ваколіцы» і інш.  

Дзякуючы перакладам М. А. Максімовіча на рускай і ўкраінскай мовах 

з’явіліся вершаваныя перастварэнні «Слова аб палку Ігаравым», па-ўкраінску 

загучалі многія псальмы. Так, асобнымі выданнямі выйшлі «Слово о полку 

Игоря» (Кіеў, 1857), «Псалмы» (Масква, 1859). Паказальна, што і грамадская 

дзейнасць рэктара была скіравана на развіццё роднай культуры. 

М. А. Максімовіч – арганізатар і выдавец альманахаў «Денница» (1830 – 

1834), «Киевлянин» (1840, 1841, 1850), «Украинец» (1859, 1864).  



31 

Увогуле М. А. Максімовіч – знакавая фігура яшчэ і таму, што 

фарміраванне яго як украінскага грамадзяніна і навукоўца моцна знітаванае з 

гісторыяй рускага, беларускага народаў. Як фалькларыст, этнограф, археолаг, 

дыялектолаг ён вырастаў на працах беларуска-польскага вучонага Зарыяна 

Даленгі-Хадакоўскага (1784–1825). Многія славяназнаўчыя праблемы, 

даследаваныя З. Даленгам-Хадакоўскім, атрымалі працяг у працах 

М. А. Максімовіча. Паказальна, што знакаміты расійскі вучоны М. Карамзін, 

аўтар «Гісторыі дзяржавы Расійскай», улічыў заўвагі З. Даленгі-

Хадакоўскага адносна беларускага матэрыялу. М. А. Максімовіч жа, з аднаго 

боку, выявіў непрыняцце канцэпцыі рускай дзяржаўнасці, выказанай 

М. Пагодзіным. З другога – выкрываў захопніцкі характар палітыкі польскай 

шляхты адносна Украіны і Беларусі, што засведчана, у прыватнасці, яго 

працамі пра «літоўскіх гетманаў князёў Астрожскіх» (1864, 1866). 

М. А. Максімовіча прыцягвала дзейнасць віленскіх філарэтаў і філаматаў, ён 

трымаў кантакты са славутым палякам Адамам Міцкевічам. Як рэктар марыў 

запрасіць на выкладчыцкую працу ва ўніверсітэт украінскага Кабзара Тараса 

Шаўчэнку. Ідэі федэратыўнага ўладкавання жыцця ўсіх славянскіх народаў, 

падхопленыя з Вільні членамі кіеўскага Кірыла-Мяфодзіеўскага таварыства, 

знайшлі ў М. А. Максімовіча дзейсную падтрымку. 

Зразумела, грамадзянская пазіцыя М. А. Максімовіча выклікала 

трывогу з боку паліцэйскага царскага рэжыму. Аднак аўтарытэт 

М. А. Максімовіча як навукоўца выявіўся беззаганным. Вучонага абрала 

сваім пачэсным членам 21 навуковая арганізацыя, у тым ліку Маскоўскі, 

Пецярбургскі, Кіеўскі, Харкаўскі, Адэскі ўніверсітэты. У 1871 г. прадстаўнікі 

прагрэсіўнай расійскай навукі абіраюць М. А. Максімовіча членам-

карэспандэнтам Пецярбургскай акадэміі навук… 

Сёлетні год – юбілейны для славутага вучонага: спаўняецца 210 гадоў з 

дня яго нараджэння. Складаючы пашану М. А. Максімовічу, адзначым, што 

вядучыя якасці ў партрэце першага рэктара Кіеўскага ўніверсітэта – 

знітаванасць еўрапейскай адукаванасці, інтэрнацыянальных і выразна 

патрыятычных рыс інтэлігента Расійскай імперыі ХІХ ст. Украінец па 

паходжанні, М. А. Максімовіч спалучыў у сабе любоў да роднага ўкраінскага 

краю, павагу да шматаблічнага навакольнага свету, што былі падмацаваны 

экзістэнцыяй душы чалавека і апорай на навуковыя факты.  

Ці ж не гэтыя рысы павінны стаць вядучымі і для нашай інтэлігенцыі 

ХХІ ст.? Непарыўнасць і наступальнасць шырокай адукацыі 

агульнагуманістычнага і нацыянальнага зместу – галоўная гарантыя 

існавання кожнай нацыі ў небяспечны час глабалізацыйных працэсаў. А 

навуковая база, сродкі і прыёмы сучасных ВНУ, вядома ж, значна 

пераўзыходзяць магчымасці папярэдняга часу… 
 



32 

Рыма Кавалёва 

 

СТРУКТУРНА-СЭНСАВЫ СТРЫЖАНЬ ГАЛОЎНАЙ ПЕСНІ  

АБРАДУ «СТРАЛЫ»: ТРАІСТАСЦЬ І ТРЫЯДЫЧНАСЦЬ 

 

У песні пра забітага стралой малойчыка лік тры адыгрывае важную 

структураўтваральную ролю. Да яго цела ў выглядзе трох птушак 

прылятаюць маці, сястра, жонка. Тры вынікі мае іх аплакванне трох у адной 

асобе: сына, брата, мужа – з іх два вынікі пазітыўныя (са слёз маці і сястры 

з’яўляюцца рэкі і ручаі), трэці – негатыўны (са «слёз» жаны нават расы няма). 

Траістая градацыя часу аплаквання: «матка плача да смертачкі», «сястра 

плача да замужжайка», «жана плача да абедзейка» [2, 155]. Або: «Мамке 

плакать // До век до веку. // Девкам плакать // Год до году. // Женке плакать // 

Да й да обеду» [2, 107]. У карагодзе жонка-ўдава «трох палюбіла, трох 

наградзіла». Пазначаюцца тры падарункі: «шаўковы платок» аднаму, 

«залаты пярстнёк» другому, «а за трэцяга сама молада» [2, 109]. Траістасць – 

гэта тое, што знаходзіцца на паверхні твора. А што палягае за ёю? На наш 

погляд, асноўная песня «Стралы» – прыватны выпадак актуалізацыі вялікага 

трыядычнага прынцыпу разгортвання «цела» фальклору, адзін з безлічнай 

колькасці. Яго канцэпцыю распрацавалі тэарэтыкі культуры А. А. Пеліпенка 

і І. Р. Якавенка, выклаўшы яе ў кнізе «Культура як сістэма» [3]. 

Першая пазіцыя трыядычнага прынцыпу звязана са значэннямі 

«адзінства, татальнасці, першаснай неразгорнутасці і несупярэчлівасці», 

адпавядаючы нявылучанасці свядомасці з прыроднага кантынуума, на 

індывідуальным узроўні – «з унутрывантробнай фазай, а на ўзроўні 

агульнаэвалюцыйным – з дакультурным (прыродным) станам» [3, 34].  

Другая – з вычляненнем метаапазіцыі я – іншае, якая ўтварае дуальную 

прастору ўласна культурнага сэнсаўтварэння з такімі парамі вытворных 

апазіцый, як  іманентнае – трансцэндэнтнае, дыскрэтнае – кантынуальнае, 

сакральнае – прафанічнае. На думку вучоных, бінарнасць «становіцца 

ўніверсальным кодам апісання свету, адаптацыі ў ім, наогул усякага 

наступнага сэнсаўтварэння ў культуры» [3, 34]. Трэцяя пазіцыя «звязана з 

мадэляваннем сітуацыі выхаду з дуальнага становішча» [3, 35], 

траўматычнага для чалавека, які імкнецца да несупярэчлівага існавання.  

Апісваючы метаструктуру вялікага трыядычнага прынцыпу ў выглядзе 

міфалагемы рай спрадвечны – рай страчаны – рай знойдзены, даследчыкі 

акцэнтуюць увагу на тым, што «культурная свядомасць заўсёды знаходзіцца 

ў прасторы другой пазіцыі, то бок раю страчанага… Таму імкненне да 

дасягнення не-дуальнага стану – гэта пагоня за гарызонтам» [3, 36]. 

Траістасць, з якой мы сутыкаемся ў каляндарна-абрадавых песнях, якраз і 

знамянуе шлях да страчанага раю. Дадзены матыў фарміруе корпус асноўнай 

песні абраду ваджэння і пахавання «стралы», які скіраваны на магічную 

ліквідацыю трох недахопаў, прычым кожны з іх грунтуецца на траістым 

комплексе міфалагічных культаў.  
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Недахоп прыроднага характару – гэта недахоп бяспекі, бо страла 

заўсёды смяротная: ліквідацыя адбываецца ў рэчышчы культу Грамоўніка і 

набывае выгляд закопвання «стралы» на полі з мэтай адвесці маланку ад 

вёскі. Формула абраду наступная: В1 (вёска ў стане небяспекі) → П1 (поле да 

пахавання «стралы») / П2 (поле пасля пахавання «стралы») → В2 (вёска ў 

стане бяспекі).  

Недахоп гаспадарчага характару звязаны з каляндарным перыядам 

забеспячэння будучага ўраджаю і пакосаў. Усе магічныя дзеянні 

арыентаваны на культ зямлі-маці, а разнастайныя закопванні мы маем права 

разглядаць як ахвяры ёй. Формула абраду пры супадзенні дзеянняў 

закопвання крыху іншая: П1 (поле да закопвання «стралы») – 

ахвярапрынашэнне зямлі → П2 (поле пасля прыняцця ахвярных дароў).  

Недахоп эратычных жыццедайных сіл, больш дакладна, іх 

вычарпанасць у прыродзе, патрабуе рытуальнага вяртання да вытокаў 

шляхам знішчэння старога, слабога, аджыўшага і адраджэння новага, 

моцнага, жыццяздольнага. У гэтым выпадку актуалізуецца міфалагема 

свяшчэннага шлюбу зямлі, а формула абраду набывае наступны выгляд: З1 

(зямля дашлюбнага перыяду) – (З1 + ШПп+1) (шлюб зямлі з рознымі 

міфалагічнымі партнёрамі) – З2 (аплодненая зямля).  

Такім чынам, адказ на пытанне аб падмурку трыядычнасці «стрэльнай» 

песні відавочны: ён цалкам міфарытуальны. У абрадзе рытуальна закладзена 

ўся першасная міфалогія «бога» як трыадзінай актыўна-пасіўнай існасці. Па-

першае, ён актыўны распарадчык абраду, і яму належаць словы 

волевыяўлення, звернутыя да стралы: «пушчу», «ляці», «забі». Па-другое, 

адначасова ён пасіўная ахвяра ўласнай, ‘братняй’ стралы, якая забівае яго, 

«свайго браціка». ‘Братэрства’ бажаства і яго атрыбута мае сваю логіку. Тут 

страла караючая і страла эратычная сінкрэтычна знітаваныя. Па-трэцяе, у 

чалавечым выяўленні ‘бог’ паўстае як «добры маладзец», а яго «забойства» 

зноў можна трактаваць дваяка. Такім чынам, трансцэндэнтнае і іманентнае, 

кантынуальнае і дыскрэтнае, сакральнае і прафанічнае часова вяртаюць 

цэлакупнасць, неабходную для паўтарэння стваральнага акту, 

пераадольвання мяжы паміж смерцю бажаства ў акце самазабойства, 

самаахвяравання і ўваскрэсеннем у тым трэцім, з якім бярэ шлюб жонка 

малойчыка. Для зямлі гэта пераход ад фазы дзявоцтва да жаночай фазы, 

вяртанне жыватворных сіл у выніку скасавання шлюбу са старым партнёрам і 

яго паўтарэння з новым, насамрэч з тым самым адвечным партнёрам – 

забітым, але потым адроджаным.  

Рытміка асноўнай песні – гэта рытміка трыяд. Галоўная трыяда:  

Страла – малойчык – родныя 

Страла, як высвятляецца, адначасова згубіцель (па прыналежнасці 

бажаству) і апладняльнік (бо ўвасабляе эратычную сілу бажаства падчас яго 

савакуплення з зямлёй). У другой версіі твора да дыяды страла–малойчык 

далучаецца Ганна Йванаўна – выратавальнік, і зноў перад намі 

функцыянальная трыяда: згубіцель – ахвяра – выратавальнік. Імя Ганна – 

рэмінісцэнцыя новазапаветнага міфа аб Прачыстай Дзеве Марыі і яе маці 
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Ганне. Функцыя Ганны Йванаўны ў песні – данесці цела забітага малойчыка 

(састарэлага «бажаства») да храма, дзе яго прымае труна. Для земляробчай 

міфалогіі труна ёсць зрокавае выражэнне вантробаў зямлі [4, 55], якая 

прымае забітага «бога», каб адрадзіць у выглядзе маладога магутнага 

бажаства, відавочна веснавога Грамоўніка, падаўца нябеснай вільгаці, што 

з’яўляецца песеннай паралеллю да пахавання «стралы». Родныя таксама 

паўстаюць  у  выглядзе трыяды: маці – сястра – дзеці. Або іншым чынам: 

(маці – сястра) – жонка, што вядзе да з’яўлення квадрыгі: (маці – сястра) – 

(жонка – дзеці). Інварыянтная трохчленная схема, пабудаваная з улікам 

узаемасувязей персанажаў, паказальная ў плане размеркавання энергетычных 

сіл:  

Родная сям’я малойчыка: (малойчык1 (сын і брат) – маці – сястра) –  

уласная сям’я малойчыка: (малойчык2 (муж і бацька) – яго жонка – 

дзеці) –  

узноўленая сям’я малойчыка: (удава/нявеста-карагодніца – жонка 

«трэцяга» – малойчык3 (карагодны жаніх/муж).  

Функцыя малойчыка – быць ахвярай стралы. Функцыя родных – 

аплакаць яго і даць пачатак рэкам, ручаям, крыніцам. Функцыя жонкі – 

знайсці  і пазнаць сярод іншых свайго адзінага мужа, прайшоўшы шлях 

жонка → ўдава → нявеста-карагодніца → жонка.  Функцыя  Ганны  

Йванаўны – прыняць забітага і аднесці да труны. Без Ганны Йванаўны 

смерць малойчыка ад стралы – бяссэнсавы выпадак, а з ёю яна ператвараецца 

ў Падзею глабальнага маштабу. З псіхалагічнага пункту погляду, Ганна 

Йванаўна – Маці, якая выходзіць за межы прыроднага парадку (дарэчы, і 

родная маці з’яўляецца ў выглядзе птушкі, а не чалавека). У сваёй 

вызначальнай цырыманіяльнай функцыі Ганна Йванаўна бессмяротная. 

Увасабляючы трансцэндэнтны закон, забяспечваючы ўстойлівасць свету ў 

яго вечным кругазвароце, яна тая, хто не дапушчае катастрофы, прычынай 

якой магла б стаць бязмэтная смерць.  

Каб захаваць паслядоўнасць аналізу, разгледзім у псіхалагічным ключы 

непазначанага ўладара стралы: гэта, вядома, Бацька. Ён уладарная сіла, якая 

падтрымлівае сусветны парадак, бог, які ахвяруе сваім Сынам (па сутнасці, 

сабою) і сам выступае ў ролі жраца-выканаўцы. Стасункі Бацькі і Сына 

спрадвеку акрэслены: адзін адвечны кат, другі адвечная ахвяра жыццю 

жыццём. Адсюль вобраз узыходжання героя: яго пазнае і прымае з рук Ганны 

Йванаўны храм. Смерць, пераварот, узыходжанне і адраджэнне ў адвечным 

вясельным карагодзе ўкладаюцца ў адзін светлавы дзень, па значнасці роўны 

году. Ганна Йванаўна, такім чынам, трэці шуканы ўдзельнік рытуальнай 

драмы. Трохвугольнік Бацька – Маці – Сын набывае з ёю міфалагічную 

спрадвечнасць, а свет – матрыцу трыядычнасці як умову і ўстойлівасці, і, 

адначасова, руху.  

Напаследак яшчэ раз падкрэслім, што трыядычнасць не зводзіцца да 

траістасці. Яна выяўляе сябе ў абрадавых песнях праз дынаміку 

пераадольвання дуалізацыі, вяртання да вытокаў, прэцэдэнтных Падзей як 

найбольш дасканалых і прэцэдэнтных структур як найбольш устойлівых, што 
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мы і паспрабавалі паказаць на прыкладзе ўнікальных беларускіх песень пра 

стралу. Нагадаем таксама слушную думку М. І. Карэева аб ролі абрадавай 

паэзіі ў захаванні міфаў: «Толькі традыцыйна абрадавае жыццё і традыцыйна 

перажываючая пакаленні людскія народная паэзія маглі выратаваць ад 

канчатковага забыцця старажытныя міфы ў такі час, калі ўжо прайшла пара 

для старажытнага міфатварэння…» [1, 97].  
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Таццяна Лук’янава 

 

МЕТОДЫКА ФЕНАМЕНАЛАГІЧНАГА АНАЛІЗУ НЯКАЗКАВЫХ 

ЖАНРАЎ БЕЛАРУСКАЙ ФАЛЬКЛОРНАЙ ПРОЗЫ 

 

Няказкавая проза ў сукупнасці яе жанраў стала аб’ектам 

фалькларыстычнага вывучэння, па-сутнасці, толькі з 70-х гадоў мінулага 

стагоддзя. Потым цікавасць да яе паменшылася, і толькі апошнім часам яна 

зноў апынулася ў цэнтры ўвагі некаторых фалькларыстаў. Прычыны 

пазбягання няказкавай прозы як спецыяльнага аб’екта даследавання 

адзначаліся неаднаразова, яны добра вядомыя беларускім вучоным. Гэта 

дрэнная тэксталагічная база (беднасць, недакладнасць, нізкая якасць, а то і 

фальсіфікацыя запісаў, выкліканая жаданнем збіральніка прадставіць лагічна 

і эстэтычна завершаны тэкст); цяжкасці тэхнічнага характару (запісваць 

прозу значна цяжэй, чым песенныя творы); нераспрацаванасць тэорыі 

няказкавых жанраў і тэрміналагічнага апарату. К. В. Чыстоў вымушаны быў 

прызнаць: «Ні ў навуковай, ні ў народнай традыцыі няма абагульняючых 

тэрмінаў, якія б пазначалі гэтую групу жанраў, адмяжоўваючы іх ад іншых 

груп (тыпу sage для германамоўных краін і legend для франка- і 

англамоўных)» [7, 18]. На яго думку, невыразныя і межы няказкавай прозы: 

«Ці можна і ці трэба ўключаць у склад “няказкавых жанраў”, прыкладам, 

фальклорныя анекдоты, прытчы, небыліцы і да т. п. – жанры яўна 

“няказкавыя”, але адрозныя ад роднаснай групы жанраў “паданне – легенда – 

былічка – сказы”» [7, 18, 19]. За апошнія гады тэксталогія няказкавых жанраў 

палепшылася, павялічылася колькасць запісаў і публікацый, але ўсё роўна 
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сярод іх колькасна параважаюць не аўтэнтычныя, а больш-менш удалыя 

пераказы і апрацоўкі [3]. 

Пытанне фенаменалагічнай тыпалогіі жанраў няказкавай прозы ў 

айчыннай фалькларыстыцы зусім не закраналася. Паняцце «фенаменалогія» 

(ад грэч. рhainomenon – выяўнае, тое, што праяўляецца, і logos – слова, 

паняцце, вучэнне; вучэнне аб феноменах) выкарыстоўваецца ў розных 

навуковых дысцыплінах: сацыялогіі, этыцы, эстэтыцы, псіхалогіі, 

літаратуразнаўстве і, вядома, філасофіі, у адпаведнасці з чым мае шматлікія 

традыцыі трактавання. Вызначальнай для фенаменалагічных распрацовак у 

названых галінах ведаў стала канцэпцыя Э. Гусэрля, заснавальніка 

фенаменалогіі як філасофскага напрамку і даследчага метаду, цэнтральную 

пазіцыю ў якой займае паняцце інтэнцыянальнасці. Фенаменалогія ў 

разуменні Э. Гусэрля – гэта «апісанне сэнсавых структур свядомасці і 

прадметнасцей, якое ажыццяўляецца ў працэсе “вынясення за дужкі” як 

факта існавання або быцця прадмета, так і псіхалагічнай дзейнасці, 

накіраванай на яго свядомасці. У выніку такога “вынясення за дужкі” <...> 

прадметам даследавання фенаменолага становіцца свядомасць з пункту 

погляду яго інтэнцыянальнай прыроды”» [5, 1123]. Інтэнцыянальнасць 

свядомасці праяўляецца ў накіраванасці актаў свядомасці на прадмет. 

Э. Гусэрль не падзяляў свет на з’яву і сутнасць, а рэальнасць на «знешнюю» і 

«ўнутраную». Для яго «аб’ект – гэта актыўнасць самой свядомасці; форма 

гэтай актыўнасці – інтэнцыянальны акт, інтэнцыянальнасць» [6, 269]. 

Інтэнцыянальнасць, такім чынам, уяўляе сабой канстытуіраванне аб’екта 

свядомасцю. Прадметы, не зададзеныя звонку, а выяўленыя ў самой 

свядомасці,  Э. Гусэрль  называе  феноменамі. Фенаменалогія ў такім 

выпадку – гэта «навука аб феноменах свядомасці» [5, 1123]. 

Пасля Э. Гусэрля фенаменалагічныя матывы ў даследаваннях 

распаўсюдзіліся ў шырокім полі гуманітарных навук і суправаджаліся 

выпрацоўкай адпаведнага тэрміналагічнага апарату ў межах кожнай з 

навуковых дасцыплін. Пры гэтым цалкам магчыма выкарыстанне набыткаў 

сумежных навук. Важнымі для фенаменалагічных даследаванняў, у тым ліку 

і ў галіне фалькларыстыкі, з’яўляюцца паняцці генатэксту і фенатэксту, 

распрацаваныя Ю. Крысцевай. Генатэкст выступае як працэсуальны 

феномен, не абмежаваны асобным камунікатыўным актам. Фенатэкст, 

наадварот, уяўляе сабой структуру, якая актуалізуецца ў канкрэтным 

камунікатыўным акце і мае на ўвазе наяўнасць як суб’екта, так і адрасата 

выказвання. Згодна з Ю. Крысцевай, «генатэкст выступае як аснова, якая 

знаходзіцца на перадмоўным узроўні», паверх яго размяшчаецца тое, што 

даследчыца называе «фенатэкстам» [1, 322].  

Шырокае выкарыстанне фенаменалагічныя прынцыпы аналізу мастацкага 

твора атрымалі ў літаратуразнаўстве. Вядомыя напрамкі фенаменалагічнай 

школы: нямецкі (М. Гейгер, А. Пергер, І. Пфайфер, Х. Мюллер і інш.), польскі 

(Р. Інгардэн, Ю. Клейнер і інш.), французскі (Г. Блашар, Ж. Пуле, А. Вашон, 

Ж. П. Рышар і інш.). У беларускім літаратуразнаўстве фенаменалагічныя 

даследаванні толькі пачынаюцца [2]. У фалькларыстыцы фенаменалагічны 
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падыход да вывучэння беларускіх вусна-паэтычных твораў таксама знаходзіцца 

ў пачатковым стане. Найбольш фундаментальнай работай у галіне 

фенаменалагічных даследаванняў на постсавецкай прасторы з’яўляецца работа 

А. Пяцігорскага «Міфалагічныя разважанні. Лекцыі па фенаменалогіі міфа» [4]. 

Яна служыць той базай, якая дае магчымасць на аснове тэарэтычных пасылак 

звярнуцца да фенаменалогіі фальклору, у прыватнасці беларускай народнай 

няказкавай прозы.  

Найбольш важнай задачай пры фенаменалагічным вывучэнні жанраў 

фальклорнай няказкавай прозы беларусаў з’яўляецца вызначэнне ўзаемнага 

дачынення структурных кампанентаў комплексу «фальклорная свядомасць і 

фальклорнае мысленне – жанравая свядомасць і жанравае мысленне – 

жанравыя карціны свету». Пры фенаменалагічным падыходзе звязваецца 

ўнутраны змест жанравай свядомасці з яе знешнімі праявамі ў выглядзе 

канкрэтных тэкстаў, прыналежных няказкавай прозе, разглядаецца 

ўзаемадзеянне асобаснага свету носьбіта жанравай свядомасці і жанравага 

макракосму, што вымагае шматузроўневага аналізу жанраў няказкавай прозы. 

Такі аналіз уключае даследаванне жанравай карціны свету як цэласнай 

мастацкай формы і адначасова як змястоўнай жанравай матрыцы. Менавіта 

жанравая карціна свету выступае арыенцірам для дзейнасці жанравага 

мыслення, падчас якога ў працэсе камунікатыўнага акта яна актуалізуецца ў 

выглядзе жанравага тэксту. Мяркуем, што канфігурацыя жанравых карцін свету 

няказкавай прозы беларускага фальклору ў яе канкрэтна-змястоўным 

тэкстуальным і мастацкім праламленні замацоўваецца як этнічны культурны 

вопыт і ў сваю чаргу ўплывае на агульную скіраванасць жанравага мыслення 

носьбітаў вусна-паэтычнай традыцыі. Прынцып зваротнай сувязі мастацкага і 

ментальнага якраз і вызначае, на наш погляд, нацыянальную адметнасць 

фальклорнай няказкавай прозы беларусаў. Можна толькі ўмоўна казаць пра 

жанрава стандартызаванае мысленне. На практыцы мяжа паміж жанрава 

арыентаванымі відамі мыслення можа быць як пераходнай (напрыклад, паміж 

гістарычнымі і тапанімічнымі легендамі), так і непераходнай (напрыклад, паміж 

легендамі і небыліцамі), што абумоўлена характарам і ступенню 

міфалагізаванасці жанравых карцін свету.  

Жанры беларускай няказкавай прозы існуюць на ментальна-псіхалагічным 

узроўні носьбітаў фальклорнай традыцыі, які ўключае больш-менш пэўны 

фармальна-змястоўны ўзор жанру. Гэта – «прыхаваная культура», лагічна 

адрозная ад выяўнай, што знаходзіць выражэнне ў тэкстах. Больш за тое, яна 

звязана ў сістэму, якую мы называем жанравай карцінай свету. Жанравая 

карціна свету з’яўляецца тым патэнцыяльным рухавіком, які спрыяе стварэнню 

новых тэкстаў. Сярод ментальна-псіхалагічных механізмаў іх жывой 

актуалізацыі вядучая роля належыць жанраваму мысленню. 

Працэс крышталізацыі жанравай свядомасці, якая замацоўваецца ў 

нацыянальнай фальклорнай свядомасці ў выглядзе спецыфічных жанравых 

карцін свету, адбываецца дзякуючы інфармацыйнаму абмену паміж ментальна-

псіхалагічным, неўсвядомлена засвоенымі жанравымі ўзорамі і канкрэтыкай 

жывога бытавання няказкавых тэкстаў, якая, у сваю чаргу, моцна ўздзейнічае на 
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фарміраванне нацыянальнай культурнай ментальнасці і нацыянальна адметнага 

ладу жанравага мыслення.  

Аб’ёмны «партрэт» жанраў беларускай няказкавай прозы можна стварыць 

толькі з улікам іх іманентных і фенаменалагічных якасцей, камунікатыўнай 

стратэгіі і стылю выказвання, які адначасова прысутнічае як унутранае 

перажыванне больш-менш устойлівых яго характарыстык. 

Фенаменалагічны падыход да вызначэння спецыфікі жанраў беларускай 

фальклорнай няказкавай прозы не супярэчыць класічнаму, які захоўвае свае 

пазіцыі і рэпрэзентатыўнасць у дачыненні да прадметнай вобласці – тэорыі 

жанру і жанравай класіфікацыі няказкавай прозы, а дапасуецца да яго згодна 

метадалагічным прынцыпам дапаўняльнасці, тэарэтычна абгрунтаваным 

Н. Борам і выкарыстаным Ю. М. Лотманам для апісання семіётыкі культуры. 

Фенаменалагічны аналіз жанраў беларускай фальклорнай няказкавай прозы 

дазваляе атрымаць кардынальна іншую праекцыю аб’екта даследавання. Пры 

гэтым праблема жанраў няказкавай прозы разглядаецца не толькі на 

рацыянальна-паняційным, але і на ментальна-псіхалагічным узроўні 

калектыўнага жанравага мыслення носьбітаў нацыянальнай вусна-паэтычнай 

традыцыі. 
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ТРАДЫЦЫЙНАЯ  АБРАДАВАЯ  КУЛЬТУРА  ЯК  ФАКТАР 

НАЦЫЯНАЛЬНАЙ  ІДЭНТЫФІКАЦЫІ 

 

   У эпоху глабалізацыі культуры і стандартызацыі ўсіх сфер жыцця 

сучаснага грамадства ўсё складаней становіцца захоўваць нацыянальную 

адметнасць як матэрыяльнай, так і духоўнай культуры, выхоўваць маладое 

пакаленне на базавых прынцыпах  нацыянальнай аксіялогіі.   
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Нацыянальная ідэнтыфікацыя прадугледжвае прыняцце этнічных норм, 

каштоўнасцей, стэрэатыпаў паводзін і мыслення ў якасці неад’емных 

элементаў духоўнага зместу асобы, аднолькавай ацэнкі стандартных 

сітуацый з пазіцый вызначаных прававых і маральна-этычных норм. Як 

зазначаюць даследчыкі, нацыянальная ідэнтыфікацыя з’ява «даволі 

ўстойлівая і валодае ахоўна-псіхалагічнымі механізмамі, паколькі ўтрымлівае 

ў сабе крытэрый падзелу па этнічнай прыналежнасці на “сваіх” і “чужых”, і, 

адпаведна, на гэтай аснове мадэлюе ўзор паводзін: салідарнасць са “сваімі”, 

апазіцыя ў адносінах да “чужых”» [1]. 

Псіхолагі разглядаюь нацыянальную ідэнтыфікацыю як адну з 

найважнейшых запатрабаванасцей чалавека, ад ступені задавальнення якой 

залежыць якасць жыцця чалавека, яго здольнасць да самаразвіцця і 

самарэалізацыі. Адыход ад нацыянальных традыцый у сучасным грамадстве 

пагражае ростам бездухоўнасці, сацыяльнай апатыяй і паглыбленнем 

крызісных з’яў культурнага жыцця, прыводзіць да ўнутранага канфлікту 

асобы. Чужароднасць актыўна прапагандуемых норм маралі, грамадскіх і 

асабістых каштоўнасцей, якія арыентуюць на геданістычную і спажывецкую 

ідэалогію, прыводзяць да адчування асабістай выключанасці з соцыума, 

уласнай пачварнасці і непаўнавартаснасці. Растлумачыць прыроду такіх з’яў 

можна праз далучэнне асобы да традыцый свайго народа. 

Асаблівую актуальнасць у такіх умовах набывае абрадавая культура. 

Сёння важна не проста захаваць традыцыі на ўзроўні іх жывога бытавання ў 

якасці сцэнічнага ўвасаблення, не толькі даць ім «другое жыццё», 

сфарміраваўшы на аснове базавых структур новыя сэнсавыя дамінанты і 

ўключыўшы іх у сучасны соцыум, але і раскрыць анталагічны змест 

традыцый для асэнсавання самабытнасці, непаўторнасці і ўнікальнасці сваёй 

нацыі, што і павінна садзейнічаць фарміраванню нацыянальнай ідэнтычнасці 

асобы.    

Абрадавая культура беларусаў багатая і разнастайная. У ёй у 

сканцэнтраваным выглядзе ўтрымліваецца ўвесь комплекс маральна-

этычных норм і правіл грамадскага жыцця, адлюстроўваецца філасофія 

чалавека-гаспадара. Гаспадар-працаўнік рэгулюе свае стасункі са светам 

прыроды, з людзьмі і са сваёй сям’ёй. Мір у душы – гэта мір у сям’і. Таму 

вялікая колькасць абрадаў канцэнтруецца вакол сям’і, а гэта значыць – у 

хаце. Гэты прынцып фіксаванасці прасторы цалкам адлюстраваны яшчэ ў 

калыханках: дзіця спачатку павінна асвоіць прастору хаты, потым двор, 

вуліцу і, нарэшце, лес і поле.  Лес і поле – найбольш аддаленыя локусы, яны 

знаходзяцца на мяжы сваёй і чужой прасторы. З гэтым звязана і абрадавае 

дзеянне збіраць кветкі ў лугах-лужочках, якое традыцыйна выконваецца 

перад Купаллем незамужнімі дзяўчатамі, што можна вытлумачыць як пошук 

нарачонага за межамі свайго роду (звязана з традыцыяй экзагамных 

шлюбаў). У якасці чужой прасторы выступаюць лес і поле і ў казках. 

Хата – гэта самастойная структура з дакладна вызначанай іерархіяй, з 

падзелам абавязкаў, самадастатковая арганізацыя, адзіны арганізм. Не 

выпадкова пасля смерці каго-небудзь з сямейнікаў уся сям’я павінна насіць 
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жалобу цэлы год, каб прыстасавацца да жыцця без памерлага, каб 

пераразмеркаваць абавязкі і апрабіраваць новую схему ўзаемаадносін.   Усе 

абрады гадавога кола ўключаюць у той ці іншай ступені лакалізацыю ў хаце: 

Каляды, Вялікдзень, Багач.  

Другі локус больш шырокі – гэта паселішча, вёска. Адсюль – хаджэнні 

і ваджэнні. Тыя ж самыя Каляды, Вялікдзень, Багач прадугледжваюць 

абавязковае паўтарэнне абрадавых дзеянняў як канона ў кожнай хаце вёскі, 

таму і ўспрымаюцца як агульнавясковыя святы.  

Трэці локус – поле і лес. Пастухі на Юр’е ладзяць снеданне на ўзлеску, 

на Тройцу жанчыны і дзяўчаты завіваюць бярозкі таксама за межамі вёскі, 

Праводзіны Русалкі ладзяцца ў полі, Гуканне вясны – на высокіх месцах за 

вёскай, Масленіца – на гары, за вёскай, для Купалля выбіраецца месца, якое 

ўключае адначасова вадаём, лес і поле. 

Кожны абрад гадавога кола мае сваю мэту і сваю дакладную 

лакалізацыю. Можна вылучыць тры віды лакалізаваных цэнтраў: хата/сям’я, 

вёска/соцыум, прырода/наваколле. Кожны з цэнтраў з’яўляецца 

захавальнікам  і рэгулятарам узаемаадносін асобы ў вызначаным кантэксце, 

ён маркіруе формы кантакту ў межах локусу з пазіцый аксіялогіі як 

дапушчальныя / недапушчальныя, пазітыўныя / негатыўныя, добрыя / 

дрэнныя.   

Кожны з локусаў фарміруе погляд на свет, нацыянальныя каштоўнасці, 

якія даюць чалавеку сталае адчуванне сябе як адзінкі грамадства, рода, 

народа.  

Так, першы лакалізаваны цэнтр хата/сям’я ажыццяўляе праграму 

асобаснага развіцця канкрэтнага чалавека на розных этапах яго сталення: ад 

дзяцінства да старасці.  Прааналізаваўшы абрадавыя дзеянні, мы прыйшлі да 

высновы, што дзеці ў пераважнай большасці абрадаў (за выключэннем 

адзінкавых ініцыяльных дзеянняў) уключаны ў структуру сям’і ў якасці яе 

ўласнасці і каштоўнасці. Не маючы самастойнай асобаснай характарыстыкі, 

яны далучаны да якаснай ацэнкі яе дарослых членаў – гаспадара-бацькі і 

гаспадыні-маці («дробны зорачкі – то дзеткі іх»).  Не надзелены асобаснымі 

характарыстыкамі і самыя сталыя члены роду (бабулі і дзядулі).  

Асобную групу складаюць хлопцы і дзяўчаты шлюбнага ўзросту, якім 

адведзены ў гадавым абрадавым коле як асобныя фрагменты (Калядныя, 

Велікодныя комплексы, Купалле), так і паўнавартасныя абрады (Ваджэнне 

куста). Абрадавыя дзеянні і тэксты, якія іх суправаджаюць,  маюць выразнае 

выхаваўчае значэнне: у іх выяўляецца этыка-эстэтычны ідэал дзяўчыны і 

хлопца, падкрэсліваюцца тыя якасці, якія найбольш высока ацэньваюцца 

грамадствам.  

Галоўнымі персанажамі абрадавых комплексаў застаюцца гаспадар і 

гаспадыня, апісанні якіх самыя красамоўныя, насычаныя эпітэтамі, як 

велічальнымі,  так і гумарыстычнымі  характарыстыкамі. Канцэнтрацыя ў 

хаце – гэта прызнанне правільнасці выхавання і ўзаемаадносін у сям’і, гэта 

фарміраванне пэўнага стандарта жыццядзеяння, заснаванага на маральна-

этычных грамадскіх прынцыпах. Для гаспадароў – працавітасць, 
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справядлівасць, грамадскі аўтарытэт, гасціннасць, для дарослых дзяцей – 

чысціня, строгасць паводзін, маральная годнасць, сціпласць, працавітасць, 

для малых дзяцей – арыентацыя на ўзорныя якасці старэйшых як прыклад 

для фарміравання ўласнай жыццёвай пазіцыі, для старых – нагляд за 

захаваннем традыцыйнага парадку, ацэнка правільнасці паводзін і маральнай 

сталасці членаў роду, асуджэнне парушэння аксіялагічных норм і правіл.  

Другі локус – паселішча – актуалізуе грамадскія ідэалы нарматыўнасці 

(законы, правы і абавязкі розных груп насельніцтва) і маральна-этычных 

зносін у грамадзе (узаемапавага, гасціннасць, давер (сябрына, талака) у 

працэсе рэалізацыі адзіных працаарыентаваных жыццёвых прынцыпаў і 

ўстановак грамадства). 

Прыродны пласт абрадаў адлюстроўвае адносіны да зямлі як да 

асноўнага аб’екта чалавечага жыццядзеяння, выяўляе пашану да кожнага яе 

кавалачка, павагу да кожнай расліны. Беларус не працуе, ён 

свяшчэннадзействуе, сказаў некалі Сержпутоўскі і тым самым падкрэсліў 

своеасаблівае стаўленне чалавека-беларуса да асяроддзя, у якім ён жыве. 

Стаўленне да прыродных аб’ектаў, стыхій як да жывых істот вылучае 

пазіцыю беларускага селяніна і тлумачыць адносіны да прыроды, якія 

характарызуюцца ашчаднасцю, стрыманасцю, разуменнем парадку, 

прынцыпамі «не паруш», «не збэсці», «не сапсуй», «не пакрыўдзі» і 

ўсведамленнем ураджаю як выніку сумленнай працы ў якасці найвышэйшай 

каштоўнасці, адкуль бязмежная падзяка зямлі і расліннасці. 

У абрадах кожны від лакалізацыі можа быць прадстаўлены самастойна, 

а можа спалучацца з іншымі. Па-рознаму прадстаўлена і інтэнсіўнасць 

праяўлення кожнага з відаў, якая залежыць ад суб’ектнай ці аб’ектнай 

прымеркаванасці. Суб’ектная прымеркаванасць сведчыць пра моцную 

інтэнсіўнасць праяўлення таго ці іншага віду лакалізацыі і вызначае яго 

базавы (ці асноўны) характар. Адпаведна аб’ектная прымеркаванасць 

характарызуе пасіўнасць праяўлення лакальнага пачатку, што дазваляе 

вылучыць характар яго праяўлення як перыферыйны (або дапаможны).   

Так, абрадавы комплекс Багач змяшчае ў якасці базавых кампанентаў 

лакальныя цэнтры хаты/сям’і і прыроды/наваколля, што падкрэслена ў 

песнях, у якіх у якасці суб’ектаў паўстаюць фігура гаспадара і адухоўлены 

вобраз Спарыша ці Райка: «Ішоў Раёк, ішоў Раёк па вуліцы… Адазваўся, 

адазваўся пан гаспадар: “Ідзі, Раёк, ідзі, Раёк, у мой дварок”». У якасці 

перыферыйнага выступае цэнтр паселішча, які ў абрадзе з’яўляецца месцам 

для правядзення абраду.  

Тое ж можна сказаць і пра калядны абрадавы комплекс, базавыя 

кампаненты якога ўключаюць прыродны цэнтр – гарманізацыя з прыродай – і 

сямейны – услаўленне гаспадароў.  

Урэгуляванню стасункаў паміж чалавекам і прыродай садзейнічаў 

абрад Юр’я, асноўныя дзействы якога вынесены за вёску, у поле. Менавіта 

там гатавалася і спажывалася абрадавая страва – яечня, праводзіўся 

рытуальны абыход статка, агучваліся заклінальныя формулы, арганізоўваліся 



42 

абрадавыя гульні. Натуральна, што прыродны локус у Юраўскім абрадавым 

комплексе з’яўляецца базавым, а локусы хаты і паселішча перыферыйнымі. 

Складаны і полісемантычны абрад Купалля выводзіць у якасці 

сэнсавых дамінант прыродны локус і паселішча, што і дазваляе гаварыць пра 

іх базавы характар. Так, песні пачатковага перыяду Купалля («Ішла Купалка 

сялом, сялом…», «Пойдзем, дзевачкі, ў лугі-лужочкі…»), як і песні каля 

вогнішча, у якіх супрацьпастаўляюцца хлопцы і дзяўчаты («А была я на 

рыначку, ды чула навіначку. Падзешавелі нашы хлопчыкі, падаражэлі нашы 

дзевачкі…»), а таксама моладзь адной вёскі моладзі другой, выяўляюць 

сацыяльны характар абраду, які ўключаны ў локус паселішча.  Калашэнне 

жыта, збор лекавых раслін, зварот да прыродных сіл, папараць-кветка, ігра 

сонца актуалізуюць прыродны локус. Сям’я ж уключаецца толькі ў якасці 

аб’екта, таму локус хаты/сям’і варта аднесці да перыферыйнага.  

Разуменне базавых і перыферыйных локусаў пры арганізацыі і 

правядзенні абрадаў у сучасных умовах дазволіць маладому пакаленню 

глыбей зразумець семантыку абрадаў, іх аксіялогію і адчуць сябе арганічнай 

часткай нацыянальнай культуры, яе носьбітамі.  
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Таццяна Кохан 

 

ТВОРЧАСЦЬ ЯНА ЧАЧОТА І ФАЛЬКЛОР 

 

Ян Чачот (1796–1847) – выбітны паэт і фалькларыст, аўтар вершаў-

стылізацый, у якіх плённа выкарыстоўваў метрыку, тропіку і вобразнасць 

народнай паэзіі. Пісьменніку, дзейнасць якога прыпала на мяжу Асветніцтва 

і рамантызму, былі ўласцівы якасныя змены ў ракурсе бачання прыроды 

творчасці, крытэрыяў яе вартасці, усведамленне значнасці роднай мовы і 

этнічнай культуры для фарміравання літаратурнай традыцыі, ён адным з 

першых зразумеў вострую неабходнасць артыкуляцыі асноўных канстант 

нацыянальнага быцця ва ўласных мастацкіх і публіцыстычных творах. 

Я. Чачот працаваў на перспектыву, выразна разумеў, што кожная літаратура, 

ідучы па сваім індывідуальным шляху, павінна абапірацца на народ, яго 

паэзію. Паэта цікавіла жыццё этнасу ва ўсёй яго паўнаце і шматграннасці: 

гэта і гістарычнае мінулае краю, і народныя паданні і звычаі, і этычныя і 

эстэтычныя погляды сялян і інш., што знайшло па-мастацку шырокае 

адлюстраванне ў шматлікіх гістарычных спевах, баладах і песнях. Як слушна 

сцвярджае У. Гніламёдаў: «І ў гэтым няма нічога дзіўнага: каб сцвердзіць 

сувязі маладой літаратуры з родным краем, трэба было разварушыць 

фальклорна-этнаграфічны грунт» [4, 19–20].  
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Залежнасць творчасці Я. Чачота ад фальклору ўпершыню грунтоўна 

даследаваў С. Станкевіч у кнізе «Беларускія элементы ў польскай 

рамантычнай паэзіі» (Pierwiastki białoruskie w polskiej poezji romantycznej, 

Wilno 1936). Так, С. Станкевіч сцвярджаў: «На фоне ўсяго літаратурнага руху 

ў кірунку выкарыстання фальклору яскрава вылучаецца постаць Я. Чачота. 

Не тагачасная рамантычная мода і людафільскія схільнасці, што былі тады 

пашыраны, спрыялі ягонаму захапленню хараством народнае песні, 

прымушалі шукаць мараль у беларускіх фантастычных казках, а хутчэй 

стыхійная любоў да простага люду, што абудзілася ў ім у дзіцячыя гады і не 

знікала ажно да самай смерці руплівага збіральніка вясковых песняў» [12, 

34]. Навуковец, аналізуючы фальклорныя элементы ў чачотавай паэзіі, 

вылучае наступныя групы твораў: 1) прынагодныя вершыкі; 2) песні, 

пераважна інтымныя; 3) балады. Як бачым, па-за ўвагай С. Станкевіча 

апынулася найбольш важкая група так званых «уласна вясковых песняў», 

якія не ўвайшлі ў даследаванне, бо не ўпісваліся ў акрэсленыя кнігай межы 

«польскай рамантычнай паэзіі». Тым не менш С. Станкевіч даволі 

паслядоўна аналізуе беларускамоўную спадчыну паэта (віншавальную паэму 

«Яжовыя імяніны», верш «На прыезд Адама Міцкевіча» і г. д.), аднак 

асаблівую ўвагу звяртае на польскамоўныя песні, змешчаныя ў рукапісе 

«Зосіны песні, прыстасаваныя да мелодый народных песняў. З музыкай. 

1823». Пры падрабязным аналізе вышэйзгаданых тэкстаў даследчык 

прыйшоў да наступных высноў: «Чачотавыя песні ў значнай ступені 

створаны на ўзор народных. Паэт стараецца не толькі выкарыстоўваць іхні 

памер ды рытміку верша, не толькі тут і там уключае ва ўласныя песні цэлыя 

іхныя строфы, але часта таксама аперуе параўнаннямі, надзвычай 

характэрнымі для народнай песні» [12, 49]. 

Трэба адзначыць, што С. Станкевіч не меў тэкстаў балад, якія на той 

момант лічыліся згубленымі, за выключэннем «Калдычэўскага шчупака», а 

таму аналіз фальклорных элементаў у іх праводзіць толькі на падставе 

пераказаў і цытат, якія падаў Ю. Рыхтэр у польскай перыёдыцы канца 

ХІХ ст. Гэта не перашкодзіла даследчыку інкрымінаваць аўтару «ўбоства 

фантазіі ды паэтычнага пошуку» [12, 55]. Падобныя ацэнкі, заснаваныя на 

фрагментарным веданні тэкстаў, дастаткова суб’ектыўныя і сёння 

выклікаюць абгрунтаваныя пярэчанні. Нягледзячы на адзначаныя недахопы, 

даследаванне С. Станкевіча – сур’ёзны крок у спасціжэнні складанай 

дыялектыкі чачотавых твораў і фальклору. 

Першыя айчынныя даследчыкі творчасці Я. Чачота (А. М. Пыпін [11], 

Я. Ф. Карскі [6], М. Гарэцкі [3], М. Багдановіч [1]) асаблівую ўвагу звярталі 

на беларускамоўныя вершы, бачылі ў гэтых тэкстах праявы фальклорнага 

этнаграфізму. У прыватнасці, М. Багдановіч у артыкуле «Беларускае 

адраджэнне», не адступаючы ад традыцыйных поглядаў на паэзію Я. Чачота, 

адзначыў: «Больш каштоўны ўклад у беларускую літаратуру ўнёс Ян Чачот... 

Шчыры дэмакрат, які горача любіў беларускі народ, ён збіраў і выдаваў 

творы беларускай паэзіі, пісаў па-беларуску маралізатарскага характару 

брашуркі (яны, аднак, не былі надрукаваны), а ў зборніку “Piosnki wiesniacze” 
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(1844 г.) змясціў каля трох дзесяткаў сваіх беларускіх вершаў, напісаных на 

ўзор народных песень. Стыль быў вытрыманы Чачотам так удала, што гэтыя 

песенькі неаднаразова перадрукоўваліся рознымі этнографамі як чыста 

народныя» [1, 32]. Таленавіты крытык, глыбокі літаратуразнавец 

М. Багдановіч адразу вылучыў самую істотную рысу ў мастацкім 

фалькларызме Я. Чачота – яго арганічнасць, натуральнасць.  

Паэт імкнуўся гаварыць са сваім чытачом на зразумелай яму мове 

фальклорных сімвалаў, максімальна наблізіўшы ўласны паэтычны сінтаксіс 

да народна-паэтычных узораў. І Я. Чачот, і М. Багдановіч выразна разумелі, 

што зварот да фальклору ва ўмовах супярэчлівага ХІХ ст. быў адной з крыніц 

творчасці, асновай і неабходнай умовай для выпрацоўкі ўласнага 

нацыянальнага стылю. Большасць даследчыкаў пазнейшага часу працягвалі 

традыцыю, закладзеную папярэднікамі, аналізаваць выключна 

беларускамоўныя творы Я. Чачота. З цягам часу была абгрунтавана новая 

канцэпцыя беларускай літаратуры, якая ўлічвае полілінгвістычны характар 

нашага прыгожага пісьменства. З’явіліся новыя даследаванні 

(І. А. Бурдзялёвай [2], Д. М. Лебядзевіча [7], А. В. Мальдзіса [9], 

У. І. Мархеля [10], М. В. Хаўстовіча [15], І. Ф. Штэйнера [17] і інш.), якія 

прысвечаны вывучэнню не толькі беларускамоўных, але і польскамоўных 

твораў Я. Чачота, аднак практычна не закранаюць пытання фальклорна-

літаратурнага ўзаемадзеяння. 

Айчынныя фалькларысты (Л. А. Малаш-Аксамітава [8], Т. В. Валодзіна 

[14]) сістэматызавалі і абагульнілі звесткі пра фалькларыстычную дзейнасць 

Я. Чачота (найперш выданне зборнікаў «Сялянскіх песенак»), прааналізавалі 

малавядомыя рукапісы, часткова асвятлілі пытанне ролі народна-паэтычнай 

творчасці ў станаўленні яго індывідуальнасці. У той жа час пытанне 

фальклорнага ўплыву на творчасць Я. Чачота не атрымала ўсебаковага 

асвятлення.  

Тым не менш менавіта арыенцір на народна-паэтычную творчасць 

прадвызначыў асаблівасці чачотавай паэтыкі, спрыяў арганічнаму пераходу 

да беларускамоўнага вершапісання. Варта пагадзіцца з меркаваннем 

М. А. Тычыны: «Фальклор, карані якога ішлі глыбока ў мінулае, і ў час 

станаўлення беларускай літаратуры, і значна пазней заключаў у сабе жывыя 

мастацкія традыцыі. Фалькларызм у літаратуры ХІХ стагоддзя меў 

прагрэсіўнае значэнне. Ён быў шляхам пранікнення ў літаратуру этычных 

прынцыпаў і гістарычнага вопыту беларускага народа, дэмакратычных 

пачаткаў жыцця і актывізаваў гістарычную і нацыянальную свядомасць 

беларусаў» [13, 40]. 

У навуковай літаратуры існуе шмат азначэнняў паняцця 

«фалькларызм», аднак для міждысцыплінарных фалькларыстычна-

літаратуразнаўчых прац найбольш прыдатная дэфініцыя Р. М. Кавалёвай: 

«інтэграцыя рознаўзроўневых фальклорных элементаў – ад словавобраза да 

сюжэта – у літаратурныя творы» [5, 312]. 

Я. Чачот пры стварэнні ўласных твораў актыўна выкарыстоўваў 

мастацкія тропы, матывы і вобразы песеннага фальклору, а таксама плённа 
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распрацоўваў сюжэты легенд і паданняў. Аўтар арыентаваўся не столькі на 

кніжныя крыніцы (зборнікі і часопісныя нататкі), колькі на жывую народную 

культуру. Глыбокае вывучэнне народна-паэтычных традыцый, збор, 

апрацоўка і папулярызацыя твораў беларускага фальклору стварылі добры 

базіс для ўласнай творчасці. 

Структура шматлікіх вершаў Я. Чачота нагадвае народныя песні. 

Прычым найбольш распаўсюджанай з’яўляецца маналагічная форма 

арганізацыі песеннай прамовы, бо адпавядае аўтарскай задачы – даступнай і 

адэкватнай перадачы дыдактычнага зместу. Гутарку з чытачом вядзе не 

толькі сам аўтар, але і яго «намеснік» – наратар. Часам паэт цалкам 

раствараецца ў сваіх героях, пераўвасабляецца ў іх: то выступае ў вобразе 

вясковага п’яніцы, былога каваля (верш «Быў я колісь кавалём…»), то 

гаворыць ад імя сіраты (верш «Ніхто цябе, татка, пахаваць не йдзе»), нават 

становіцца трыбунам усяго вясковага люду (вершы «Нашто нам дым выядае 

вочкі…», «Покуль сонца ўзыдзе», «Паночкі, нашы кветачкі…»). Аднак, што 

паказальна, ён ніколі не стварае такога калектыўнага аўтара-шляхціца, а 

заўсёды гаворыць ці ад свайго імя, ці ад імя сялян, бо адчувае, што такая 

памяркоўная пазіцыя не будзе падзяляцца большасцю прадстаўнікоў 

вышэйшага саслоўя. Менавіта таму паэт, прапагандуючы ідэі класавага 

салідарызму, звяртаецца ад імя сялян да паноў і аканомаў з заклікам 

падтрымаць вяскоўцаў, стварыць для іх школкі: «Цёмны мы, цёмны 

мужычкі, // Невучоныя прастачкі; // Вы нам ад Бога даныя, // Штоб вучылі 

падданыя» [16, 187]. 

Большасць з вышэйзгаданых тэкстаў характарызуецца агульным 

спосабам арганізацыі прамовы – шчырай споведзі ў сваіх заганах і слабасцях. 

Я. Чачот імкнецца сканцэнтраваць адмоўныя рысы сялянства, 

персаніфікаваць іх у пэўных вобразах-тыпах (п’яніца, гультай), каб з 

дапамогай пакаяння герояў даць навуку іншым. Часта пісьменнік наўпрост 

звяртаецца да чытача ў форме своеасаблівых дыдактычных парад-маналогаў, 

каб перадаць свае думкі (верш «Маладыя маладзіцы...»). Значна радзей у 

чачотавай песеннай практыцы сустракаецца форма дыялогу (верш «Каб цябе 

спаліла маланка…»), бо яна не спрыяе раскрыццю маральна-дыдактычных 

задач. Аднак, каб надаць жывасць твору, зацікавіць чытача, актывізаваць 

увагу, аўтар заводзіць гутарку непасрэдна з успрымальнікам тэксту, часта 

карыстаецца рытарычнымі пытаннямі: «Ой, чые то людзі піён і гуляён?» [16, 

179], «Быў я колісь кавалём, // Цяпер завуць піяком; // Як жа гэта то яно // 

На мяне з ліхам прыйшло?» [16, 181–182].  

Маналогу або дыялогу ў лірычных песнях часта папярэднічае 

апісальна-апавядальная частка. Так, твор «Ой, чаму ж ты, зязюлечка...» 

пабудаваны пры дапамозе тыповага фальклорнага прыёму – вобразнага 

паралелізму. У вершы зязюля, што не мае свайго гняздзечка, 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?» [16, 193]. Фантазія 
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аўтара стварыла трапную паралель, пры якой дзейнасць чалавека апісваецца 

ў тэрмiнах птушынага свету, адбываецца праецыраванне ўчынкаў арандатара 

на паводзіны зязюлі, што актывізуе семантычны патэнцыял абодвух 

вобразаў.  

Прыём сінтаксічнага паралелізму выкарыстаны ў вершы «У лесе 

такуець цецярук». Паэт экстрапалюе лёс загубленага арандатарам Баўтрука 

на лёс забітай стральцом птушкі. У падтэксце чытаецца асуджэнне 

спажывецкіх адносінаў 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!» [16, 180]. Праз 

мастацкае абагульненне паэт апісвае лёс многіх цецерукоў-«баўтрукоў». У 

вершы захаваны эмацыянальна-вобразны каларыт і стылістыка народнай 

песні, але сама паэтычная сітуацыя падказана жыццёвай рэальнасцю: у 

цэнтры ўвагі паэта цяжкі лёс беларускага мужыка. Менавіта ў гэтым вершы 

некаторыя даследчыкі схільныя бачыць прыкметы рэалістычнага стылю 

пісьма: «А хата яго да без стрэхі, // У волікаў бакі, як мехі; // І конікі-

саколікі  // Так худыя, як волікі; // Ой, Баўтрук, да цецярук!» [16, 181].  

У гэтым тэксце, а таксама некаторых іншых сустракаюцца параўнанні: 

«бакі, як мехі» [16, 181], «гаспадыня чорна, як камін» [16, 180], «гаспадар 

чоран, // Як варона альбо воран» [16, 180], «шчабячэце, як сарокі» [16, 183]. 

Найчасцей у функцыі мастацкага параўнання ўжываюцца вобразы 

птушак: варона – ‘брудная істота’ (верш «Ой, гаспадыня чорна, як камін»), 

салавей – ‘найлепшы спявак’ (вершы «Яжовыя імяніны», «Да мілых 

мужычкоў»), сарока – ‘балбатуха’ (верш «Шчабячэце, як сарокі»). 

Фальклорныя вобразы птушак выкарыстоўваюцца Я. Чачотам у якасці 

паэтычных зваротаў. Зварот да птушкі гучыць у вершы Я. Чачота «Да 

голуба»: «Голуб мой белы, госць мой вясняны, // Зноў да чыіх ты акон? // 

Трапіш да мілай мо ты праз туманы, // Ёй занясі мой паклон» [16, 50]. 

Аналагічны матыў выкарыстаны ў вершы «Голуб»: «Я паслаў бы, голуб, // 

Цябе ў любы край, // Дзе маё каханне, // Дзе мой светлы май» [16, 57]. Тымі ж 

функцыямі вестуна надзеленая птушка з верша «Вандроўная пташка»: 

«Пташка, пташка, // Скуль ляціш ты – // Ці не з нашых // Ніў? // Каб пачуць 

мне // Што аб мілай, // Я б шчаслівы // Быў» [16, 57–58].  

Менш распаўсюджанымі з’яўляюцца раслінныя (вобраз бярозы ў 

вершы «Плакала бяроза ды гаварыла») і жывёльныя вобразы (вобраз зайца 

ў вершы «Ой, у кусце, у хрусце»). Адной з найбольш удалых спроб 

выкарыстання дэндралагічнага коду з’яўляецца песня «Плакала бяроза ды 

гаварыла», пабудаваная на аснове прыёму персаніфікацыі. Бяроза 

скардзіцца на свой лёс, на няўвагу людзей, якім яна робіць столькі дабра. 

Глыбокі дыдактызм па-мастацку прыхаваны за прыгажосць народна-

песеннай формы: «Плакала бяроза ды гаварыла: // “Ці ж у вас на гэта я 

заслужыла, // Штоб вы мяне парубалі // І кроў маю высысалі? // Я вам пры 

дарозе, як дзеўча, стаю, // Беленька прыбрана, на вёску гляджу, // І хто 

зімою заблудзіць, // То дарожку пакажу. // Я вам пры дарозе, як дзяўча, 

стаю, // Вясною вам косы мае распляту; // І птушачкі тут спяваюць, // І 
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людзі мілы цень маюць. // За што ж вы сячэце мяне без віны, // Штоб 

трошкі напіцца салодзенькай крыві? // Я без часу усыхаю, // Што кроў маю 

выпускаю. // Яна па дарозе ручаём цячэ, Ніхто з гаршэчкам браць яе не 

йдзе; // Парубалі са сваволі, // Цмокнулі й не п’еце болей. // Хлопцы, эй 

пакіньце гэту сваволю, // Ды не задавайце бярозе болю. // Бо я ўсохну, увяну // 

Альбо паскарджуся пану”» [16, 184–185]. 

Як бачым, у песні аўтар аддае перавагу дзеясловам (плакала, гаварыла, 

заслужыла, парубалі, высысалі, стаю, гляджу, заблудзіць, пакажу, распляту, 

спяваюць і г. д.), што надаюць дынамізм, здавалася б, статычнаму аповеду. 

Перавага дынамікі над статыкай не спрыяе глыбокай апісальнасці, а таму 

чачотава песня, у адрозненне ад фальклорнай, не багатая на эпітэты і 

метафары. Тым не менш часам аўтар выкарыстоўвае азначэнні. Так, 

адмоўная ацэнка гучыць у характарыстыках п’янства і п’яніц: «Нішто гідчэй 

колам света, // Як піяная кабета» [16, 183], «злы абычай» [16, 184] і г. д. 

Радзей сустракаюцца станоўчыя характарыстыкі «ласкавыя паны» [16, 179], 

«мужык // Трэзвы, гаспадарны» [16, 178].  

Даволі часта ў Чачотавай творчасці сустракаюцца паўторы, якія 

надаюць песням сэнсавую, сінтаксічную і гукавую выразнасць. Так, у вершы 

«Быў я колісь кавалём» лейтматывам праходзіць думка: «Ото гэтак, ото 

так, // Каваль зрабіўся піяк» [16, 182]. У вершы «Ой, гаспадыня чорна, як 

камін» паўтараюцца словы: «Ой, гаспадыня!» [16, 180]. У вершы «Маладыя 

маладзіцы» рэфрэнам гучыць «Нішто гідчэй колам света, // Як піяная 

кабета» [16, 183]. Такі прыём дазваляе акцэнтаваць найбольш важныя, на 

думку аўтара, строфы. 

Дастаткова часта Я. Чачот уводзіць у тэкст верша фразеалагізмы, 

прыказкі, прымаўкі, якія павышаюць эмацыянальнасць і вобразнасць 

твораў. Пры гэтым яны нярэдка даюцца ў кантэксце так, што або 

перамяжоўваюцца іншымі словамі, або прыводзяцца няпоўна, але лёгка 

дамысліваюцца: «Каб цябе спаліла маланка» [16, 192], «Покуль сонца 

ўзыдзе, // Раса выесць вочы» [16, 193]. Многія выказванні аўтара набываць 

фалькларыстычнае гучанне: «Язык сілу аднімае, // Поціцца, хто доўга бае» 

[16, 183], «Не быў бы ты бедны з грошмі, // Ні бедны без грошай мы» [16, 

185]. 

Моцная сувязь з фальклорнай асновай прасочваецца і ў сюжэтнай 

арганізацыі чачотавых твораў, у першую чаргу баладаў, паэтыка якіх 

абумоўлена сінтэзам літаратурна-рамантычных і фальклорных традыцый. У 

якасці асновы сюжэтаў паэт абірае найперш тапанімічныя і гістарычныя 

паданні – творы пра пэўныя мясцовасці, падзеі або гістарычных асоб, якія 

рэальна існавалі. Напрыклад, балада «Наваградскі замак» створана паводле 

падання пра захоп Наваградка шведамі. У аснову балады «Калдычэўскі 

шчупак» пакладзены аповед пра незвычайнага шчупака, які быў акальцаваны 

ў Калдычэве, але па падземнай рацэ трапіў у возера Свіцязь, дзе і быў 

злоўлены. Балада «Падземны звон на горцы ў Пазяневічах» распавядае пра 

царкву, якая правалілася пад зямлю. Твор «Радзівіл, альбо Заснаванне 

Вільні» пабудаваны на аснове летапісных звестак пра Веркі і заснаванне 
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Вільні з «Хронікі» М. Стрыйкоўскага. Балада «Узногі» напісана на аснове 

падання пра злога і жорсткага пана, які некалі жыў у маёнтку Узногі (цяпер 

вёска на ўскраіне Баранавіч). У аснове балады «Мышанка» – два 

тапанімічныя паданні, пачутыя паэтам у родных мясцінах. У першым 

апавядаецца пра тое, як дзяўчына, дачка літвіна Мышкі, баронячы свой 

дзявочы гонар, уцякала ад пераследу рыцара і вымушана была кінуцца ў 

раку, каб толькі не трапіць у рукі гвалтаўніка. Другое тапанімічнае паданне 

пра назву мястэчка Мыш займае ўсяго некалькі строф: чалавек, што залажыў 

гэтае мястэчка, не ведаў, як яго назваць, і вырашыў, што назаве імем той 

істоты, якую першай убачыць назаўтра з раніцы. Першай ён убачыў мыш і 

назваў так мястэчка. У якасці асновы балады «Свіцязь» Я. Чачот выкарыстаў 

вядомы народны сюжэт аб затапленні горада Свіцязь як пакаранні яго 

жыхароў за злачынствы. У цэлым мастацкі вобраз свету, створаны 

Я. Чачотам у баладах, мае выразную фальклорную аснову. Аб блізкасці 

паэтыкі твораў Я. Чачота да народных крыніц красамоўна сведчыць той факт, 

што з цягам часу творы, напісаныя Я. Чачотам паводле фальклорных 

матываў, вярталіся ў народ і бытавалі ў народнай інтэрпрэтацыі ў розных 

варыяцыях.  

На падставе даследавання творчасці Я. Чачота мы прыйшлі да 

высновы, што аўтар прадуктыўна выкарыстоўваў фальклорныя элементы на 

розных узроўнях:  

 рытмічным (амаль для кожнай песні была падабрана «народная 

нота»). Менавіта беларуская песенная метрыка спрыяла таму, што ад 

традыцыйнай «літаратурнай» польскамоўнай сілабікі паэт перайшоў да 

сілаба-тонікі і тонікі; 

 структурным. У прыватнасці, Я. Чачот пераняў ад народнай песні 

асноўныя кампазіцыйныя формы (маналагічную, дыялагічную), а таксама 

кампазіцыйныя прыёмы (вобразны паралелізм, паўторы, персаніфікацыя);  

 вобразна-выяўленчым. Паэт шырока карыстаецца фальклорнымі 

вобразамі, а таксама сродкамі эмацыянальна-псіхалагічнай выразнасці песень 

(гіпербалы, параўнанні); 

 сюжэтным. Паэт паслядоўна і поўна ўзнаўляе сюжэты народных 

паданняў у сваёй баладнай творчасці. 
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Настасся Даніловіч 

 

КАЛЯНДАРНА-ПЕСЕННАЯ ТРАДЫЦЫЯ ВЕРХНЯГА 

НАД’ЯСЕЛЬДЗЯ :  З ЭКСПЕДЫЦЫІ БЕЛАРУСКАЙ ДЗЯРЖАЎНАЙ 

АКАДЭМІІ МУЗЫКІ 2013 года НА ПРУЖАНШЧЫНУ ПА СЛЯДАХ 

Р. Р. ШЫРМЫ 

 

Верхняе Над’ясельдзе (Пружаншчына), дзе датыкаюцца ландшафты 

Палескай і Заходне-Беларускай геаграфічных правінцый, а таксама 

культурныя тэзаўрусы палескай і панямонскай сістэм, з’яўляецца адной са 

складаных і спецыфічных па свайму тыпу этнакультурных тэрыторый 
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Беларусі. У першую чаргу гэта звязана з памежным характарам Верхняга 

Над’ясельдзя, па якім праходзіць этнаграфічны, дыялекталагічны і 

этнамузычны падзел паміж Заходнім Палессем і Панямоннем. 

Прасочваюцца тут таксама і адметнасці этнасацыялагічнага ўзроўню, якія 

выражаюцца ў дакладнай самаідэнтыфікацыі мясцовых жыхароў: 

«Ружанскія нас называют “полехманы”, а мы іх “ліцвіны”» [*1]; «Можа мы 

і полешукі, бо мы не ліцвіны! Ліцвіны жывут за Ружанской пушчэй!» [*2]; 

«Под Пружану, значыцца, – Полессе, а под Ружану, у нас, – это ліцвіны былі 

там» [*3]; «Палешукі – то самае беларусы. Іх і называют палешукамі» [*4]. 

Культурныя тэрыторыі такога складанага ў народазнаўчым 

дачыненні характару, як Пружаншчына, заўсёды патрабуюць дэталёвага, у 

тым ліку этнамузыкалагічнага, вывучэння па як мага больш шчыльнай 

геаграфічнай сетцы. 

Грунтоўнае экспедыцыйна-палявое даследаванне этнапесеннай 

традыцыі Верхняга Над’ясельдзя было распачата ў канцы 1920-х гг. 

Р. Р. Шырмам. У фалькларыстычна-народазнаўчай спадчыне гэтага 

выбітнага навукоўцы, які на працягу 30 гадоў сваёй збіральніцкай дзейнасці 

запісаў каля трох тысяч песенных тэкстаў і каля тысячы мелодый ад звыш за 

двухсот народных выканаўцаў, матэрыялы пераважна з тэрыторый заходняй 

Беларусі і непасрэдна з вёсак роднай яму Пружаншчыны займаюць вельмі 

важнае месца.  

Магчыма, з-за такога, як здавалася многім, «вельмі шчыльнага» 

вывучэння Р. Шырмам тэрыторый Верхняга Над’ясельдзя даследаванне 

песенных традыцый Пружаншчыны пасля першай трэці ХХ ст. амаль 

спынілася, а запісы, якія былі зробленыя і апублікаваныя, насілі, як слушна 

адзначыла Т. Варфаламеева, «эмпірычны характар» [2, 3]. Між тым, яшчэ 

Р. Шырма папярэджваў, што «разгортваць шырокага плана даследаванні і 

рабіць навуковыя высновы» можна будзе «толькі тады, калі праведзена 

грунтоўная збіральніцкая праца і публікацыя беларускага народнага меласу» 

[6, 5]. У гэтай сувязі ажыццявіць спецыяльна арыентаваную ў сваёй 

збіральніцкай і навуковай праграме музычна-этнаграфічную экспедыцыю на 

Пружаншчыну з падрабязным вывучэннем стану каляндарна-песеннай 

традыцыі Верхняга Над’ясельдзя ў ХХІ ст. уяўлялася неабходным [*5]. 

Назапашаны па каляндарна-абрадавай песеннай традыцыі Верхняга 

Над’ясельдзя нотны і фонаграфічны матэрыял, дазваляе сцвярджаць, што 

«песенны каляндар» гэтых тэрыторый падзяляецца на тры (зімовы, веснавы, 

летні) сезонныя падцыклы, кожны з якіх не ў аднолькавай ступені насычаны 

сезонна і абрадава значнымі песеннымі формамі. 

Найбольш разгорнутым па абрадавых дзеях і ключавым на тэрыторыях 

Верхняга Над’ясельдзя з’яўляецца калядны перыяд. Як і ў часы Р. Шырмы, 

ён характарызуецца абходнымі песнямі (у іх ліку – раствовыя псальмы, 

калядныя, шчадроўныя), якія ўключаны ў абрад віншавальных абходаў усіх 

двароў сяла на Раство, а таксама на «Шчадруху». Як паказала 

экспедыцыйнае абследаванне 2013 года, на Раство і «Шчадруху» на 

Пружаншчыне хадзілі (на Раство – і сёння ходзяць) амаль паўсюдна. 



51 

«Хадзілі в первый дзень вечарам і на второй дзень, – расказвае Т. П. Пушка 

1935 г. н. з вёскі Жагалы. – А ўжэ перэд Новым годам (гэто «Шчэдруха» 

называлась, «Шчэдры», «Шчодры вэчэр») – тогда ужэ перэдзівалісь, ходзілі 

всякіе там з Козою… Особенно мужыкі, дзеці» [*6]. Спявачка М. С. Пукіта, 

1931 г. н., з вёскі Галасяціна, што ў процілеглай часцы Пружаншчыны, 

апісвае такую ж сітуацыю: «Худыла молодзёж, я тоды шчэ малэю була. Да 

красіво худылі, з звіздою худылі. В хаты всі запрошувалі. На Шчодры худылі, 

але без звезды вжэ» [*7]. 

Як вядома, у трэцім томе «Беларускіх народных песень» Р. Шырмы [1] 

калядныя і шчадроўныя песні размешчаны ў апошнім раздзеле — «Калядныя 

і масленічныя» (збіральнік адкрывае свой каляндарны том вяснянкамі). У 

шасці з дзесяці абследаваных Р. Шырмам населеных пунктах аўтарам збору 

былі запісаныя калядныя з рэфрэнам «Каляда!» ці «Ой, Каляда!» (№№ 167, 

170–174, 178), а таксама з рэфрэнам «Шчодры вячор, багаты вячор!» 

(№№ 175, 181, 182). Апошнія ўзоры, зыходзячы са звестак, атрыманых у 

экспедыцыі Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі (далей – БДАМ) 

2013 года, хутчэй за ўсё можна далучыць да тых, якія выконваліся на 

«Шчадруху». 

Экспедыцыя БДАМ 2013 года паказала, што сёння самы старажытны 

пласт калядных і шчадроўных песень амаль не захаваўся. Інфарматары 

часцей за ўсё памятаюць толькі «святыя песні» — псальмы, якія ўключаны 

ў абрад калядавання і выконваюць функцыю калядных пры абходзе хат на 

Раство. Сярод найбольш распаўсюджаных прымеркаваных да Раства 

псальмаў – «Рожжэство Хрыстовэ», «Я умом ходзіла», «Добры табе вечэр, 

пані-гаспадару», «В вышыні небесной», «Нова радасць стала» (усяго 16 

запісаў з вёсак Аранчыцы, Бакуны, Галасяціна, Клятное, Ліхасельцы, 

Навасёлкі, Роўбіцк, Смаляніца, Шчарбы). 

Уласна калядную з рэфрэнам «Коліда, Коліда!» выканалі спявачкі з 

вёсак Жагалы і Обеч ў вёсцы Аранчыцы (ФЭ БДАМ 1Е344/5). Акрамя 

гэтага, у вёсках Навасёлкі і Роўбіцк былі запісаны ўзоры шчадроўных 

песень з рэфрэнамі «Шчодры вечор, багаты вечор!» (ФЭ БДАМ 1Е345/5, 

1Е354/10). 

Адметнай ад іншых вёсак на Пружаншчыне паўстала вёска Жагалы, 

дзе, акрамя калядавання і шчадравання, былі распаўсюджаны калядныя 

карагоды-гульні «Жалівон» і «Яшчур». Т. П. Пушка расказвае: «На Каляды 

дзеці малые пелі “Жалівона”: “Едзе, едзе Жалівон, едзе, едзе його брат, 

едзе, едзе Жалівонова дружына…” Потом ешчэ на Коляды “Яшчура”: 

“Сідзі, сідзі Яшчур на залатом крэсліцы. Гэй, на-ма, гэй! Возьмі собе 

панночку, найхорошу ўбранночку. Гэй, на-ма, гэй!” – Но это можэт я не 

правільно запомніла, бо в дзецтве… Не можэ быць, шо б “на-ма, гэй!” Это 

у меня так в голове отлажылась» [*8]. 

Цікавым стала таксама тое, што калі ладамеладыйную аснову 

калядных напеваў Верхняга Над’ясельдзя складае мажорны пентахорд (з 

магчымымі захопамі субкварты і сексты), у якім выразна акрэсліваецца 

інтанацыя квінтавага воклічу (№№ 167, 170–174, 178; ФЭ БДАМ 1Е344/5), 
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то аснову шчадроўных – мажорны тэтрахорд з захопам субсекунды (№ 175, 

ФЭ БДАМ 1Е345/5, 1Е354/10). 

Веснавы «песенны каляндар» Верхняга Над’ясельдзя прадстаўлены 

«вяснянкамі», а таксама валачобнымі (запісы Р. Шырмы, З. Мажэйка, 

экспедыцыі БДАМ 2013 года) і юраўскімі (экспедыцыя БДАМ 2013 года) 

песнямі. 

«Вяснянкі», відаць, ужо ў першай трэці ХХ ст. былі дастаткова рэдкай 

з’явай на Пружаншчыне. Большасць з іх запісана Р. Шырмам ад спявачак з 

вёскі Шакуны (№№ 12–16), адна – «Даўно, даўно тое было» – у вёсцы Харкі 

(№ 6). Нешматлікія вяснянкі на Пружаншчыне адпавядаюць тым напевам 

веснавых загуканняў, у якіх, паводле выразу Т. Варфаламеевай, «вокліч 

“агорнуты” інтанацыяй “лірычнай” квінты» [2, 7], што з’яўляецца 

характэрным для панямонскай традыцыі. Акрамя гэтага, можна адзначыць, 

што ў рытміцы некаторых шырмаўскіх «вяснянак» добра адчуваецца 

карагодны поступ (№№ 15, 16). 

У экспедыцыі БДАМ 2013 года амаль што ніводнага ўзору веснавых 

загуканняў запісаць не атрымалася, што, з аднаго боку, гаворыць пра 

дрэнную захаванасць загуканняў у памяці носьбітаў, а з другога, паказвае 

адзінкавую, кропкавую лакалізацыю гэтых напеваў на Пружаншчыне 

ўвогуле. Да прыкладу, у вёсцы Шакуны на пытанне, ці гукалі калісьці вясну, 

А. Л. Гарэйка, 1926 г. н., адказала: «Не! У нас шчо-та не было такого 

прынято». Але потым, паразважаўшы некаторы час, інфармантка дадала: 

«Пелі песні: “Ой, весна-весна, што ты прынесла? По кубочку пэсочку, по 

зелёненькому веночку!” – Во, такое! Пелі!» [*9]. 

У вёсцы Аранчыцы спявачкамі былі здзейснены спробы ўзнавіць 

загуканне «Ой ты, Вэсна, дэ ты поделаса?», а таксама, на гэты ж голас, 

«Слава Богу, шо вэсна прышла» (ФЭ БДАМ 1Е343/15, 17). Апошні ўзор, па 

сваёй рытмавай структуры адпаведны запісу, які зрабіў М. Чуркін у 

Дзісненскім павеце Віленскай губерні [5, 11], спявачкі назвалі «юр’еўскай».  

Валачобныя Верхняга Над’ясельдзя рэпрэзентуюць самы маштабны па 

тэрыторыі тып беларускіх велічальна-эпічных валачобных песень з 

вербальнымі рэфрэнамі «Да віно ж мое зэлёно!», «Віно, віно, віно-зеляно!», 

«Вэсна-красна на вэсь свет!». Аднак на Пружаншчыне іх распаўсюджанне 

носіць рассеянны характар: запісы валачобных былі зроблены толькі ў 

вёсках Вялікае Сяло і Ялова (Р. Шырма, 1929 г.), Расохі (З. Мажэйка, 

1967 г.), Аранчыцы (ад спявачак з вёсак Жагалы і Обеч у экспедыцыі БДАМ 

2013 года). У іншых вёсках, абследаваных у экспедыцыі 2013 года, 

інфарманты з упэўненасцю абвяргалі існаванне абходу на Вялікдзень, тым 

больш прымеркаваных да гэтага дзеяння песень. 

У вёсцы Аранчыцы былі зафіксаваныя дзве песні веснавога 

рэпертуару, абазначаныя спявачкамі ў якасці «юр’еўскіх». Пры гэтым адна з 

іх сапраўды належыць да кананічных абрадавых па свайму музычнаму 

стылю юраўскіх, прыналежных да тыпу ІІІ вес. (паводле класіфікацыі 

З. Мажэйка) з характэрным зачынам «Юр’я, вставай рана» (ФЭ БДАМ 

1Е343/14) і рытмаформулай вершарадка з «люстраным» рытмавым 
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малюнкам. Другая, як адзначалася вышэй, хутчэй належыць да веснавых 

загуканняў («Слава Богу, шо вэсна прышла»). 

Летні цыкл «песеннага каляндара» Верхняга Над’ясельдзя ўключае 

жніўныя, а таксама далучаныя да іх пятроўскія, касецкія і дажынкавыя песні. 

Пры тым, што натацый купальскіх песень Р. Шырма на Пружаншчыне 

не зрабіў, у экспедыцыі БДАМ 2013 года былі запісаны купальскія «Ой, ты 

Купайло, Купайлочко» і «На Купайла ноч маленька» ад Я. М. Каляды з вёскі 

Обеч (ФЭ БДАМ 1Е343/23, 24). Магчыма, гэтая вёска з’яўляецца крайняй 

паўночна-заходняй кропкай распаўсюджвання купальскіх песень на 

Заходнім Палессі.  

Жніўны песенны рэпертуар па колькасці шырмаўскіх запісаў, па 

захаванасці і насычанасці яго традыцыйных форм у сучаснасці з’яўляецца ў 

календары тэрыторый Верхняга Над’ясельдзя кульмінацыйнай кропкай 

вяснова-летняга перыяду. Але пры гэтым варта заўважыць, што пры 

значнай, у параўнанні з астатнім каляндарна-песенным рэпертуарам 

Пружаншчыны, удзельнай вазе жніўных і дажынкавых песень яны таксама 

маюць тут рассеянны характар распаўсюджання. 

У рытуалах, звязаных са жнівом, на тэрыторыі Верхняга Над’ясельдзя 

адбываецца аб’яднанне дзеянняў жніўнага і дажынкавага прызначэння. 

Далучаюцца да гэтай групы касецкія («в косьбу поют», «сено косят»), а 

таксама пятроўскія песні. «Петро поют, як жыто жалі – жніво, – расказвае 

Т. П. Пушка з вёскі Обеч. – Петро голосят в одном конце села, в другом!» 

[*10]. 

Жніўныя, касецкія і пятроўскія песні Верхняга Над’ясельдзя, 

зафіксаваныя ў запісах Р. Шырмы, З. Мажэйка, экспедыцыі БДАМ 

2013 года, дастаткова аднастайныя па сваёй арганізацыі і належаць да таго 

тыпу жніўных, які найбольш распаўсюджаны на Панямонні (Шырма, № 90, 

91; Мажэйка, № 84; ФЭ БДАМ 1Е343/18, 20, 21). Дажынкавыя песні, 

запісаныя на Пружаншчыне злучаюцца па сваёй вершаванай і меладыйнай 

форме са жніўнымі, але адрозніваюцца ад іх рытмавай структурай 

вершарадка (Шырма, № 130, 131; Мажэйка, № 100). Выключэнне склалі 

жніўныя ў выкананні М. С. Пукіта з вёскі Галасяціна «Вылітай, пырыпілка» 

і «Ой, жнымо, жнымо ду конца», якія вылучаюцца трохчасткавай формай 

вершарадка (ААБ) і меларадка (aab), маюць больш напружанае гучанне, што 

яднае іх са жніўнымі Заходняга Палесся (ФЭ БДАМ 1Е349/6, 25). 

Акрамя гэтага, у экспедыцыі БДАМ 2013  года у вёсцы Роўбіцк ад 

Л. М. Гарэйка, 1936 г. н., і В. П. Папко, 1932 г. н., была запісана жартоўная 

дажынкавая песня «Дажалі жытко, выгналі зайца» радасна прыўзнятага 

характару (ФЭ БДАМ 1Е353/18, 20). Заснаваная на паўторы ангемітоннай 

папеўкі ў аб’ёме мажорнай квінты, яна мае форму вершарадка АБ, меларадка 

аа1 і нагадвае дзіцячыя гульнявыя песні.  

Што датычыць восеньскага рэпертуару, то ў першай трэці ХХ ст. ён 

быў прадстаўлены на Пружаншчыне хоць і кропкава, але дастаткова ярка. 

Шырмаўскія натацыі восеньскай лірыкі з вёсак Шакуны і Шані сёння 

складаюць вялікую каштоўнасць: экспедыцыйнае даследаванне БДАМ 
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2013 года паказала, што на тэрыторыях Верхняга Над’ясельдзя, праз 85 гадоў 

пасля Р. Шырмы, песень гэтай прымеркаванасці не існуе. Гэты факт толькі 

сцвярджае тое, што, як заўважыла Т. Варфаламеева, «некаторыя шырмаўскія 

запісы ўжо адносяцца да разраду унікальных» [3, 143].  

Такім чынам, разгляд матэрыялаў, набытых у палявых экспедыцыях 

БДАМ 2013 года і пададзеных у апублікаваных этнамузыкалагічных і 

фалькларыстычных зборах, дазволіў:  

1) атрыбутаваць каляндарна-песенную культуру Пружаншчыны як 

прыналежную па сваім абрадавым і музычна-вербальным змесце да 

этнакультуры памежнага тыпу;  

2) паказаць, што па сваіх спецыфічных рысах песенная культура 

Пружаншчыны характарызуецца слабай захаванасцю старажытнага 

гістарычна-стылявога пласта. Гэта выяўляецца як у рассеянным, кропкавым, 

а часам адзінкавым (у сітуацыях з юраўскімі і купальскімі песнямі) 

распаўсюджанні каляндарных напеваў, так і ў вельмі нешматлікіх успамінах 

спевакоў пра тыя ці іншыя каляндарна-абрадавыя дзеянні. Кропкавасць 

фіксацыі ўзораў «песеннага календара» на тэрыторыях Верхняга 

Над’ясельдзя, развітасць пазаабрадавага, лірычнага кампанента далучае 

Пружаншчыну да тэрыторый Беларускага Панямоння, на якіх, як адзначыла 

Т. Варфаламеева, дзейнічае «такі тып суадносін песенных гісторыка-

стылявых пластоў, пры якім жанравай дамінантай з’яўляецца позні пласт – 

пазаабрадавыя або ўмоўна прымеркаваныя да пэўных абставін ці пэўнага 

каляндарнага часу песні» [2, 4]; 

3) удакладніць мелагеаграфію калядных і валачобных (ранцавальных) 

напеваў, якія (у тым ліку паводле апошніх назіранняў) маюць на тэрыторыях 

Верхняга Над’ясельдзя распаўсюджанне кропкавага характару, а не 

суцэльнага, як гэта паказана ў «Песнях Белорусского Полесья» [4, 20]; 

4) высветліць, што каляндарна-песенная традыцыя некаторых вёсак 

Пружаншчы (вёскі Обеч, Галасяціна) набліжана па сваім стылі да традыцыі 

Брэсцкага Палесся. 

Па сутнасці, матэрыялы экспедыцыі БДАМ 2013 года дазволілі праз 

амаль 50 гадоў пацвердзіць назіранні З. Мажэйка аб тым, што Пружаншчына 

складае «адно цэлае з культурай заходняй зоны Беларусі, якая валодае сваімі 

спецыфічнымі асаблівасцямі, адметнымі ад паўднёвабеларускай палескай 

культуры» [4, 5], а з другога боку – ацаніць своеасаблівасць каляндарна-

песеннай традыцыі, сканцэнтраванай на тэрыторыях Верхняга Над’ясельдзя 

як часткі вялікага масіву заходнепалеска-панямонскага памежжа, у якім 

каляндарна-песенная культура Пружаншчыны і сёння валодае сваімі 

лакальнымі асаблівасцямі. 
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Ала Захарэвіч 

 

МОДА ВЯСКОВАЙ МОЛАДЗІ НА ТЭРЫТОРЫІ  

БЕЛАРУСКАГА ПАДЗВІННЯ Ў 30–50-я гады ХХ СТАГОДДЗЯ 

 

        30–50-я гады ХХ стагоддзя – час для беларусаў вельмі складаны, 

неспакойны і багаты на новаўвядзенні. Частка краіны, згодна заключанаму ў 

1921 г. Рыжскаму міру, знаходзіцца ў складзе Польшчы; на «савецкім» баку 

актыўна праводзіцца калектывізацыя; у 1939 г. пачынаецца Другая сусветная 

вайна і г. д. Апроч таго, паступова павялічваецца ўплыў горада на вёску. І 

першай пад гэты ўплыў трапляла моладзь.  

        Перыяд юнацтва вельмі важны ў жыцці чалавека. Гэта перыяд 

сацыяльнай спеласці, падрыхтоўкі да шлюбу і дарослага жыцця. Праграма-

максімум для моладзі на гэты час – знайсці сабе пару, пабрацца шлюбам, 

паспяхова перайсці ў катэгорыю дарослых. Выключная значнасць, якая 

надавалася юнацтву ў традыцыйнай свядомасці, адбілася ў адмысловым 

становішчы моладзі ў калектыве, спецыфічных функцыях і паводзінах у 

гаспадарцы, бытавой і рытуальнай сферах, а таксама ў развітай сістэме 

ўзроставага сімвалізму [1, 7]. Пэўныя змены адбываюцца таксама і ў адзенні. 

Бацькі былі абавязаныя клапаціцца пра знешні выгляд сваіх дарослых дзяцей. 

Бо менавіта адзенне разам з асабістымі якасцямі, а нярэдка нават і болей, 

служыла стымулам у стасунках моладзі: з непрыгожа апранутым хлопцам 

дзяўчына магла адмовіцца «гуляць» ці пайсці ў карагод, бедная нявеста часта 

не асмельвалася ісці на бяседу [1, 79]. 

        Адзенне традыцыйна падзялялася на будзённае і святочнае, але ў 

разглядаемы перыяд мяжа паміж святочным і будзённым адзеннем часта 

сціралася і большасць моладзі апраналася вельмі проста. Гэта было звязана з 

цяжкім матэрыяльным становішчам сялян, у тым ліку з працай у калгасах за 

«палачкі-працадні», а не за грошы (Усходняя Беларусь), высокімі падаткамі 

(Заходняя Беларусь) і іншымі неспрыяльнымі фактарамі. І тады дзяўчына 

сваю адзіную сукенку раніцай апранала на працу, а вечарам вымывала, 

высушвала прасам і ішла ў ёй на вечарыну. Не менш актуальным пытанне 

недахопу адзення было і для хлопцаў: «Нашы мальцы – хварсуны: на траіх 

адны штаны. Адзін носіць, другі просіць, трэцці ў вочарадзь стаіць» [*2]. 

       Аднак прыгожа апранацца хацелася, таму, асабліва дзяўчатам,  

прыходзілася праяўляць кемлівасць і вынаходлівасць: «Надзенеш плацце, а 

тады, калі можна, перашыеш у другую моду, у новае плацце. Краска адна, а 

плацце новае. Во як жылі – ні хусціначак не было, нічога. У нас тут была 

дзеўка, яе брат прыйшоў з арміі, багацце прынёс: лапцікі, мацерыялу. 

Парашут быў прывёзшы, дык яна і таму і таму хусціначкі паатразала. А не 

прывёз бы ёй брат, і ў яе не было б нічога» [*9]. 

        Але былі і выключэнні. Калі сям’я была заможная, то пытання «што 

апрануць» у маладых людзей не ўзнікала: «Папачка, дачцэ было 16 лет, купіў 

ей пальто асеняе карычневае і шляпу з цвятамі, каб ягоная дачушка было 

ўжо красівая. У яго было чацьвёра лашадзей, пяць кароў і пяцёра дзяцей, а 
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нас баба ўсё даглядала і гнала на поле работаць! Пры Польшчы адзеваліся, 

патаму што многа лёну насевалі, ну і скот здавалі. Пры Польшчы мы як пан 

Быкоўскія хадзілі (смяецца. – А. З.). Купіць нам чаравічкі, а тады галошыкі. 

Адзеваў. Две сястры старэйшыя, Марыя і Лёня, дык ён і касцюмчыкі, і 

польты» [*4].  

        Таксама лепшай магла быць сітуацыя, калі нехта з сям’і ўмеў шыць 

абутак ці адзенне, калі былі дадатковыя крыніцы даходу ці магчымасць «па 

знаёмству» дастаць-набыць-замовіць: «Што магло пасля вайны быць? У нас 

мама здавала заднюю хату: у нас усё врэмя, строілася Лепельская (аднаўлялі 

чыгунку Орша–Лепель. – А. З.), сперва інжынер, а пасля бугалцер глаўны, у 

Маскву вазіў атчоты. Дык мама закажэць і блузачкі бацісценькія такія, 

тапачкі, “таргсінкі” зваліся» [*2]. 

        Пераход да фабрычнага адзення на Віцебшчыне пачаўся яшчэ ў канцы 

ХІХ ст. Гэта нашмат раней, чым, напрыклад, на поўдні Беларусі, дзе яшчэ ў 

1930-я, а на Гомельшчыне да 1960-х, ва ўжытку быў традыцыйны комплекс 

[2, 63]. Аднак усё ж асноўным матэрыялам для пашыву адзення быў лён. 

Дзяўчынак яшчэ з сямі – васьмі гадоў прывучалі прасці і ткаць. Спачатку яны 

пралі самы горшы лён («асмычыны»), а з 16–17 – кужаль (самыя тонкія ніткі 

з добрага лёну). Каб забяспечыць сям’ю адзеннем, прадзеннем ды ткацтвам, 

дзяўчаты і старэйшыя жанчыны займаліся на працягу ўсёй зімы. Аднак з 

цягам часу саматканае палатно пачало саступаць месца крамнаму. Так, 

вялікая частка інфармантаў 1930-х гг. нараджэння адзначае, што не ўмела 

ўжо ні прасці, ні ткаць: «Мы ўжо не ткалі і не пралі, паняція не мелі» [*6], 

«Ну, прала мачыха. Я малая пры Польшчы была, а як ужо бальшавікі 

прыйшлі, мне ўжо было 13 гадоў, я нічога не рабіла: ні прала, ні ткала» [*5]. 

        Практычна кожная дзяўчына ўмела вышываць, вязаць шыдэлкам і 

пруткамі. Шыдэлкам вязалі карункі для ўпрыгожання ручнікоў, настольнікаў, 

каўняроў, насовак і іншых рэчаў хатняга ўжытку. Вязалі і адзенне: «Вязалі 

рукавіцы, наскі, чулкі якія да калена, не было ж штаноў. Пасля вайны не 

было нічога, магазіннага не было. І на галаву нада было сетачку звязаць, і на 

плечы, і спадніцы вязалі. Ніткі пралі на калаўроце. Нечага абуваць, дык 

сядзеш і лапці вяжаш сабе. Парцяначкай нагу абкруціш, у лапаць гэны 

адзенеш» [*8].  

        Ніткі для вязання і ткацтва дзяўчаты фарбавалі, фарбавальнікі куплялі ў 

крамах ці ў яўрэяў-гандляроў. Трэба адзначыць, што разносны гандаль у 20–

30-х гг. ХХ ст. быў даволі распаўсюджанай з’явай на тэрыторыі Заходняй 

Беларусі (пасля вайны гандаль такога тыпу спыніў сваё існаванне, бо 

яўрэйскае насельніцтва было амаль цалкам знішчана). Напрыклад, у 1932 г. у 

чатырох усходніх ваяводствах ІІ Рэчы Паспалітай налічвалася 5873 асобы, 

якія займаліся разносным гандлем і скупкай сельскагаспадарчай прадукцыі ў 

насельніцтва. Гандляры пры гэтым падзяляліся на тры групы:  

        1) гандляры прадуктамі; 

        2) гандляры адзеннем (сюды таксама ўваходзілі тканіны, галантарэя, 

гатовая вопратка, шавецкія і гарбарскія інструменты); 



58 

        3) гандляры іншымі таварамі (будматэрыялы, вырабы з жалеза, дрэва, 

алюмінію, кухонны посуд, кніжкі і г. д.). 

        Прычым першыя дзве групы пераважалі ад агульнай колькасці [4, 8]. 

Трэба таксама заўважыць, што ў вёсках працавала 61,1% тых, хто гандляваў 

прадуктамі, і толькі 47,3% тых, хто гандляваў адзеннем [4, 10]. То бок, больш 

запатрабаванымі былі ўсё ж прадукты харчавання, а адзеннем у 1930-я гг. 

вёска пераважна забяспечвала сябе сама. 

        Пры гэтым ужо не было неабходнасці выкарыстоўваць натуральныя 

фарбавальнікі, хоць часам, з-за адсутнасці хімічных, для фарбавання 

выкарыстоўвалі рэчывы зусім для гэтага не прызначаныя: «Пасля вайны 

забівала малярыя, як пачне трасці – калаціць. Таблеткі давалі ад малярыі: і 

акархін, і хіну давалі. Акархінам мы дажа... Нечага ж было насіць после 

вайны. Бралі нацельныя рубахі і кофты з іх шылі, а тады акархінам красілі. 

Жоўты і зялёны цвет быў» [*3].  

        Што датычыцца верхняга адзення і вопраткі, то сшыць яго маглі толькі 

асобныя жанчыны і дзяўчаты, таму звычайна сяляне замаўлялі яго 

прафесійным краўцам: «Партніхі былі, і дзяўчаты вучыліся на партніх. 

Каторыя маглі, каторыя багацейшыя. Вось была партніха слаўленая, якая 

ўсё чыста шыла: і касцюмы, і плацця, дык набірала сабе дзяўчат. 2–3, бывае, 

і 5. І вучацца. Якая мае талант, 3 гады нада было вучыцца, тая вучыцца, а 

каторая не мае, яна ж нікуды не гожа, атпраўлялі дамоў. Грашамі партніхе 

плацілі. А грошы дзе – у каго зярно, скаціна» [*7]. 

        Яшчэ А. Семянтоўскі ў 1872 г. пісаў, што «дорогих ожерельев, серег и 

перстней у здешних белоруссов не встретиш, все это грошевые бусы, 

стеклярус, самая простая медь и редко серебро» [3, 12]. З таго часу амаль 

нічога не змянілася, і ў разглядаемы перыяд упрыгажэнні вясковых дзяўчат 

не вылучаліся разнастайнасцю. Хоць лічыцца, што аздобы выступаюць 

спецыфічнай рысай менавіта моладзевага касцюма [1, 78].  

        Ідэалам дзявочай прыгажосці быў белы і румяны твар, таму з касметыкі 

дзяўчаты выкарыстоўвалі хіба што муку ў якасці пудры ды буракі ў якасці 

румяна. Сажа замяняла туш для век. Але часам касметычнымі ў дзявочых 

руках станавіліся сродкі зусім, здаецца, да гэтага не прызначаныя, 

напрыклад, лісце фікуса: «Як вяселле было, маладуха ў нас адзевалася. І я 

гляджу, яны адламалі ад фікуса лісціну і мажуць бровы. І бровы робяцца 

чорныя і вузенькія. А ў нас быў вялікі фікус, дык мы сабіраемся на танцы, 

кажу: “Мамуся, ці можна адламаць лісціну ад фікуса?” Адламала. Як жа 

карандашом красяць, дык во, а мы як ніколі не красілі, правялі гэтым 

малаком, яны пучкамі парабіліся і пасліпаліся. Аааай, мылі-мылі, цёрлі-цёрлі 

гэтыя бровы! Іх нада малачком правясці і скоранька цісь-цісь сціснуць, дык 

яны і зробяцца чорныя і вузенькія. Мы ж і не красіліся нікагда. Ні вусны не 

красілі, нічога» [*1]. 

        Нярэдка інфарманты кажуць аб тым, што карыстацца касметыкай было 

«непрыстойна». 

        Такім чынам, у 30–50-я гады ХХ стагоддзя «гардэроб» вясковых дзяўчат 

і хлопцаў цалкам залежаў ад матэрыяльнага дабрабыту сям’і. Пэўная частка з 



59 

іх мела магчымасць добра апранацца, купляць упрыгажэнні і г. д. Другая 

частка не мела такой магчымасці з-за цяжкага матэрыяльнага становішча, 

недахопу крам, а таксама з-за іншых неспрыяльных фактараў, выкліканых 

складанай сацыяльна-эканамічнай сітуацыяй у краіне і ваенным ліхалеццем. 
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Юлія Акуліч 

 

ПРЫНЦЫПЫ РЭПРЭЗЕНТАЦЫІ  

ВЯСЕЛЬНАЙ АБРАДНАСЦІ  ГОМЕЛЬШЧЫНЫ  

Ў ФАЛЬКЛОРНЫХ ЗБОРНІКАХ І НАВУКОВЫХ ВЫДАННЯХ 

 

Вясельныя традыцыі беларускага народа існуюць з пачатку яго 

этнагенезу і вызначаюцца яскравымі лакальна-рэгіянальнымі асаблівасцямі, 
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пачынаючы з абрадавай тэрміналогіі, у якой зліваюцца разам міфалагічнае, 

этнаграфічнае і паэтычнае. Кожны вясельны этап надзвычай семіятычны і 

таму патрабуе паглыбленнага вывучэння. Гэта асабліва актуальна ў наш час, 

калі значнасць набывае не проста праблема даследавання, але і захавання 

культурнай самабытнасці рэгіёнаў. Вясельны фальклор з’ўляецца крыніцай 

каштоўнай інфармацыі аб гістарычнай эвалюцыі і трансфармацыі 

культурных традыцый, зафіксаваных фалькларыстамі ў розных рэгіёнах 

Беларусі.  Багаты фактычны матэрыял, сабраны даследчыкамі на працягу 

XIX ст., у асноўным насіў апісальны характар. Унікальны матэрыял, які 

ахоплівае практычна ўсе этапы беларускага вяселля, зафіксаваны ва ўсіх 

фальклорна-этнаграфічных рэгіёнах рэспублікі ў ХХ – ХХІ стст. 

Збіральніцкая праца была працягам той, што распачалася ў мінулым 

стагоддзі. Пашырылася таксама кола з’яў, якія трапілі ў поле зроку 

фалькларыстаў-філолагаў і этнамузыказнаўцаў. Да фальклорнага матэрыялу 

ўжываліся разнастайныя метады даследавання, на парадак дня вылучаліся 

новыя праблемы і задачы. Важнейшым адкрыццём мінулага стагоддзя стала 

канцэпцыя фальклору як адметнай мовы культуры. Гэта дало магчымасць 

пашырыць паняцце тэксту, падыйсці да яго з боку камунікатыўнай стратэгіі. 

Адсюль вынікае, што навуковыя адкрыцці магчымыя і сёння, паколькі многія 

камунікатыўныя аспекты вясельнай абраднасці ў друкаваных крыніцах не 

ставіліся, не закраналіся, а калі закраналіся, то мімаходзь. 

Аб’ектам нашага даследавання з’яўляецца вясельная абраднасць 

Гомельшчыны. У гісторыі яе збірання і вывучэння можна вылучыць два 

асноўныя этапы: 

– канец  XIX – пачатак XX стст.: першыя спробы вывучэння, з’яўленне 

першых уласна навуковых публікацый, прысвечаных вясельнай абраднасці 

Гомельскага Палесся; 

– сярэдзіна XX – пачатак XXI стст.: аналіз назапашаных матэрыялаў, 

уключэнне вясельных песень Гомельшчыны ў акадэмічнае выданне 

фальклору (БНТ), пошукі новых падыходаў да асэнсавання вядомых з’яў, 

матываў, вобразаў, увага да іх міфасемантыкі. Па-ранейшаму актуальнай 

з’яўлялася праблема сістэматызацыі матэрыялаў, найбольш адэкватнай 

мясцовай вясельна-абрадавай культуры. 

Збіральнікі ХІХ – пач. ХХ ст. не толькі імкнуліся з той ці іншай 

ступенню дакладнасці зафіксаваць вясельны абрад, але і адзначыць 

лакальныя асаблівасці форм яго бытавання. Эмпірычным шляхам былі 

вынайдзены два галоўныя прынцыпы рэпрэзентацыі вясельных матэрыялаў: 

«манаграфічны», калі друкаваліся або толькі фальклорныя, або толькі 

этнаграфічныя матэрыялы, і сінтэтычны, калі абрад або яго частка падаваліся 

разам з прымеркаванымі да іх вясельнымі песнямі, прыпеўкамі, прыказкамі, 

выслоўямі і г. д. 

Пэўнае ўяўленне аб вясельнай абраднасці Гомельшчыны як той частцы 

абрадавай культуры, што грунтуецца на вуснай камунікацыі ўдзельнікаў, 

якая арганізуе вясельны сюжэт, дае зборнік Зінаіды Радчанка «Гомельскія 

народныя песні (Беларускія і Маларускія)» (1888), запісаныя ў Дзятлавіцкай 
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воласці Гомельскага ўезда Магілёўскай губерніі. 172 вясельныя песні 

складаюць даволі значную частку зборніка (для параўнання: каляндарна-

абрадавых – 107, пазаабрадавых – 300). З. Радчанка прыводзіць шэраг 

дэталей вясельнага абраду на Гомельшчыне, якія маюць ярка выражаны 

мясцовы каларыт: адмова нявесты ад шлюбу, развіванне касы і інш.. Пры 

гэтым яна заўважае, што па свайму складу запісаныя на Гомельшчыне 

вясельныя песні «адрозніваюцца ад велікарускіх вясельных» [12, ХХХІІ]. 

Я. Ф. Карскі даў высокую ацэнку зборніку «Вопыт апісання 

Магілёўскай губерніі» (1882) пад рэдакцыяй А. С. Дэмбавіцкага. У ім 

змешчаны вясельныя песні з Магілёўшчыны і Гомельшчыны (316 нумароў). 

На жаль, не ўсюды адзначана, дзе запісваліся творы. Да таго ж, як піша 

Н. С. Гілевіч, «усе запісы ўніфікаваны на адзін лад, зведзены да аднаго з 

дыялектаў» [4, 59], што не дазваляе іх геаграфічна ідэнтыфікаваць.  

Са з’яўленнем працы «Ліцвіны-Беларусы Чарнігаўскай губерніі, іх быт 

і песні» (1902) беларускай фалькларысткі, этнографа і пісьменніцы 

М. М. Косіч пачынае сцвярджацца падыход да вяселля як да цэласнага 

фальклорна-этнаграфічнага комплексу. Вясельны абрад прадстаўлены 

апісаннем розных яго этапаў (сватанне, заручыны, напярэдадні вянца, 

дзяленне каравая, дарэнне падарункаў) і пададзены разам з песнямі 

Мглінскага  павета [8].  

Адной з буйных прац канца XIX ст. з’яўляецца шматтомны «Беларускі 

зборнік» Е. Р. Раманава, які ў восьмым і дзевятым выпусках 1912 г. 

прадставіў апісанне народных вераванняў і быта беларусаў, іх каляндарныя і 

сямейныя святы. Еўдакім Раманавіч падрабязна апісвае вясельны абрад 

Гомельскага, Рагачоўскага і Быхаўскага ўездаў (в. Дубраўка, с. Хонава, 

с. Гарадзец). Паралельнае размяшчэнне этнаграфічнага і паэтычнага 

матэрыялу дае магчымасць зразумець абрадавыя вытокі вясельных песень, іх 

функцыянальнае прызначэнне, адпаведнасць модуса мастацкасці 

камунікатыўнай стратэгіі абраднасці. Е. Р. Раманаў меў рацыю сцвярджаць, 

што «кожнае народнае вяселле ёсць своеасаблівая опера» [13, VІ]. Нездарма 

потым яго словы паўтарыў Р. Р. Шырма. Вясельныя песні пададзены з 

захаваннем мясцовых асаблівасцей. Так, у Гомельскім павеце зафіксавана 55 

песень, у Рагачоўскім – 47, у Быхаўскім – 35. Бачна прымеркаванасць твораў 

да пэўнага этапа вяселля: сватання, заручынаў, дамаўлення са святаром, 

пасля вянчання, абраду «віцця елкі», дзялення каравая, збору дружыны перад 

ад’ездам да нявесты, пасаду маладой, «завівання касы», пярэзваў, дарэння 

гасцінцаў і многія інш. [13]. Е. Р. Раманаў «пакінуў нашчадкам не толькі 

багацейшыя зборы духоўных скарбаў народа, але і выдатны прыклад таго, як 

трэба ставіцца да гэтых скарбаў» [4, 76]. 

На вясельную абраднасць Гомельшчыны абапіраўся М. В. Доўнар-

Запольскі ў фальклорна-этнаграфічнай працы «Беларускае вяселле ў 

культурна-рэлігійных перажытках» (1893). Тут мы знаходзім запісы песень з 

Рэчыцкага і Мозырскага паветаў, якія пададзены згодна абрадаваму сюжэту. 

Аўтар спыняецца на адметных дашлюбных звычаях. Напрыклад, звычай 

падання рукі ў Рэчыцкім павеце, калі хлопец на вячорках тайна імкнецца 
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паціснуць дзяўчыне руку, а яна адказвае яму, азначала яе папярэднюю згоду 

на шлюб. Аўтар звяртае ўвагу і на каляндарную прымеркаванасць вяселляў 

на Гомельшчыне: «Гряная нядзеля», май або перад жнівом [6]. Па-сутнасці, 

менавіта М. В. Доўнар-Запольскі заклаў падмурак навуковага даследавання 

вясельнай абраднасці беларусаў такімі, акрамя згаданай вышэй, 

шматаспектнымі працамі, як «Беларускае вяселле і вясельныя песні» (1888), 

«Матывы вясельных песень пінчукоў»  (1893), «Сонейка і месяц у беларускай 

вясельнай паэзіі» (1894) і інш. 

Асобна трэба сказаць пра значэнне працы Я. Ф. Карскага «Народная 

паэзія», якая склала першы выпуск трэцяга тома «Беларусы» (1916), для 

развіцця беларускай фалькларыстыкі і даследавання вясельных песень 

беларускага народа. Па-першае, вучоны даў прыклад спалучэння 

параўнальна-гістарычнага метаду з міфапаэтычным, што не ўсімі было 

ацэнена. Па-другое, ён скіроўваў увагу на тыя дэталі і вобразы, якія надаюць 

творам нацыянальны каларыт. Па-трэцяе, вылучыў галоўныя моманты 

вяселля і апісаў іх, суправаджаючы тлумачэннямі як папярэдніх даследчыкаў, 

так і ўласнымі. Для нас асабліва важныя заўвагі Я. Ф. Карскага адносна 

абраду віцця «елкі» і песень, якія выконваюцца падчас яго, бо «елка» – гэта 

своеасаблівы элемент вяселля Гомельскага Палесся [7, 272]. 

Не ўсе тлумачэнні вобразаў, дадзеныя Я. Ф. Карскім, задаволяць 

сённяшніх даследчыкаў (напрыклад, тэзіс аб пярэваратніцкіх якасцях 

жаніха), але распрацаваная ім мадэль апісання вясельнай абраднасці і 

паралельнай інтэрпрэтацыі вобразнасці не страчвае каштоўнасці на працягу 

стагоддзя і шырока выкарыстоўваецца ў розных рэгіянальных і 

агульнанацыянальных выданнях. 

Трэба адзначыць, што працы XIX – XX стст. маюць такі недахоп, як 

няпоўнасць апісання мясцовых асаблівасцей вясельнага абраду на 

Гомельшчыне. Аднак з апошняй чвэрці XX ст. фалькларысты пачынаюць 

даследаваць вясельную абраднасць з іншага боку – семантычнага, 

звяртаюцца да разгляду прадметнага, персанажнага, акцыянальнага і 

сімвалічнага кодаў. 

 На важнасць класіфікацыі суб’ектаў вясельнага абраду, прадметаў, 

якія выкарыстоўваліся на вяселлі, засяродзіў увагу А. В. Гура ў манаграфіі 

«Шлюб і вяселле ў славянскай народнай культуры: семантыка і сімволіка». 

Аўтар даволі падрабязна аналізуе лакальна-рэгіянальныя найменні вясельных 

чыноў [5, 173] і спецыфічныя функцыі: «У гомельскім Палессі рыхтуюць 

шлюбную пасцель і ўкладваюць маладых пасцельніца разам з дружком» [5, 

175]. У Веткаўскім раёне вясельную пару з боку нявесты прадстаўлялі цыган 

і цыганка. На мозырскім вяселлі ўзначальваў поезд да жаніха старшы 

маршалак [5, 189]. У манаграфіі апісаны і спецыфічныя сімвалічныя 

атрыбуты вяселля. Напрыклад, каравай, які выпякалі для жаніха, меў назву 

«каравай», а для нявесты _ «шышка» [5, 248]. Вясельнае дрэўца называлі 

«ёльцэ» ў Калінкавіцкім раёне, «ільцэ» ў Мазырскім, «вільцэ» ў Хойніцкім, 

«вэльцэ» ў Нараўлянскім [5, 259]. Нявеста не мела права здымаць вянок, які 

апранала падчас вырабу каравая, пакуль не падыйдзе цеста [5, 292]. 
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У кантэксце этнамузыкалогіі вясельныя песні разгледзеў У. І. Раговіч. 

Асноўныя прынцыпы класіфікацыі тыпавых напеваў вясельных песень ён 

акрэсліў у другім томе «Песенны фальклор Палесся. Вяселле» [11]. 

Пэўныя здабыткі ў вывучэнні вясельнай абраднасці Гомельшчыны былі 

зроблены ў другой палове XX ст. на матэрыяле палявых экспедыцый пад 

кіраўніцтвам выкладчыкаў БДУ імя У. І. Леніна. Сістэматызаваны песенны 

матэрыял апублікаваны ў зборніку «Палескае вяселле» В. А. Захаравай. 

Вясельная абраднасць Гомельшчыны прадстаўлена матэрыяламі з Рэчыцкага 

раёна, песні якога ўключаны ў склад зборніка [9].  

 Пад кіраўніцтвам В. А. Захаравай у 1989 г. выйшла кніга «Беларускі 

фальклор у сучасных запісах. Традыцыйныя жанры. Гомельская вобласць». 

Яна ж з’яўляецца аўтарам раздзела «Вясельны абрад і песні» [1, 124–161], дзе 

прадстаўлены нотныя расшыфроўкі У. І. Раговіча. Выдзелены, апісаны і 

пракаменціраваны наступныя этапы вяселля разам з уласцівымі ім песнямі: 1. 

Пярэпыты. 2. Сватанне. 3. Заручыны. 4. Вяночкі. 5. «Ёлачка». 6. Выпечка 

каравая. 7. Першы дзень вяселля. 8. Другі дзень вяселля. 9. Трэці дзень 

вяселля. 10. «Цыганы». 11. Госці. 

На жаль, у апісанні вельмі слаба прадстаўлена мясцовая абрадавая 

тэрміналогія. У кнігу ўвайшлі 82 вясельныя песні з Хойніцкага, Рагачоўскага, 

Нараўлянскага, Светлагорскага, Калінкавіцкага, Ельскага, Буда-

Кашалёўскага раёнаў, у тым ліку песня пра «ёлку» з Салігорскага: 

Да вілі ёлку на сяле, 

На сяле, 

Ды пілі гарэлку на стале. 

Ды гарэлка наша з сытою, 

З сытою, 

Малады Іванька з жаною!.. [1, 133]. 

Звод «Беларуская народная творчасць» пачаў друкавацца з 1970 г. 

Інстытутам мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору АН Беларусі. Серыя 

БНТ «Вяселле. Песні» ў шасці тамах змяшчае этнаграфічны матэрыял 

(першы том) і фальклорныя тэксты. Уступныя артыкулы, каментары да 

тэкстаў і даведачныя матэрыялы даюць звесткі аб формах бытавання твораў, 

выканаўцах, геаграфічнай прымеркаванасці песень [2].  

Першы том (1980), прысвечаны песням заручын і ад’езду маладога да 

нявесты, складаецца з 1227 песень, з якіх на долю вясельных Буда-

Кашалёўскага, Веткаўскага, Гомельскага, Жыткавіцкага, Капаткевіцкага, 

Кармянскага, Лельчыцкага, Лоеўскага, Мазырскага, Мглінскага, 

Нараўлянскага, Рагачоўскага, Рэчыцкага, Хойніцкага раёнаў прыходзіцца 

121. Ва ўступным артыкуле Л. А. Малаш адзначыла, што ёсць творы, 

характэрныя толькі для пэўнага рэгіёна. Напрыклад, на поўдні «асабліва 

шырокім і “песенным” быў каравайны абрад, а на поўначы – зборнай 

суботы», «рытуал “калінкі” на поўначы існуе толькі ў скарочаным выглядзе, 

у той час як на поўдні ён вельмі шырокі і суправаджаецца значнай колькасцю 

песень» [2, кн. 1., 13]. Заўвагі даследчыцы ў дачыненні да паўднёвай 
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вясельнай традыцыі даюць напрамак функцыянальнага ўдакладнення складу 

вясельных песень Гомельшчыны. 

Другі том (1981) уключае песні каравайнага абраду, зборнай суботы і 

пасада, з якіх 268 песень з Веткаўскага, Мазырскага, Брагінскага, 

Добрушскага, Ельскага, Лельчыцкага, Дзяржынскага, Рагачоўсага раёнаў. 

Трэці том (1983) складаецца з сірочых песень, песень, якія спявалі 

пасля вянчання, у доме маладай або перад ад’ездам маладога. На фоне 1305 

адзінак новых запісаў вясельных песень на Гомельшчыне тут няшмат  (в. 

Цясны Лоеўскага і в. Беразіна Буда-Кашалёўскага раёнаў). У асноўным 

прыклады запазычаны з прац З. Радчанка і Е. Раманава. 

Затое ў чацвёртым томе (1985), прысвечаным вяселлю ў маладой,  

Гомельшчына прадстаўлена багата – 513 песень з 1472, большасць якіх была 

запісана ў Мазырскім, Рагачоўскім, Гомельскім, Столінскім, Жыткавіцкім 

раёнах. 

Пяты (1986) і шосты (1988) тамы прадстаўляюць больш за 2000 песень, 

якія суправаджаюць ад’езд маладой да маладога. Тамы не багатыя на 

гомельскія вясельныя песні і абмежаваныя запісамі з Жыткавіцкага, 

Веткаўскага і Гомелькага раёнаў. 

У томе «Вяселле. Абрад» (1978) вяселле на Гомельшчыне прадстаўлена 

запісамі Е. Р. Раманава ў Гомельскім павеце і К. Машынскага ў Мазырскім. 

Сучасныя даследчыкі вясельнай абраднасці Гомельшчыны, у першую 

чаргу В. С. Новак, галоўнай задачай лічаць фіксацыю як мага большай 

колькасці яе мясцовых варыянтаў. Фальклорна-этнаграфічны зборнік 

«Вяселле на Гомельшчыне» (2003) змяшчае багаты фактычны палявы 

матэрыял і «дэманструе багатую карціну варыянтнасці як самога абраду, так і 

песеннага складу вяселля, якое ў цэлым захоўвае агульную структуру 

беларускай вясельнай абраднасці» [3, 3]. Аднак пры ўсёй агульнасці 

рэпрэзентатыўны склад тэрміналогіі абрадаў на Гомельшчыне адметны. Так, 

пазначаецца, што паслявясельная частка мае наступныя лакальныя назвы: 

«гуляць разгуліны», «гуляць банкеты», «вадзіць цыганоў», «пірагі, госці», 

«хвост», «гуляць куру», «крошкі», «пята», «пярэзвы», «ламаць печ» і інш. [3, 

4]. Варыянтны песенны рэпертуар пададзены ў зборніку з захаваннем 

асаблівасцей мясцовай гаворкі. Песенны рэпертуар раёнаў Гомельшчыны 

прадстаўлены ў зборніку больш-менш раўнамерна. Так, з Акцябрскага раёна 

66 песень, з Брагінскага – 57, з Буда-Кашалёўскага – 50, з Веткаўскага – 92 і 

да т. п. [3]. 

 Сёння фалькларысты пашыраюць тэарэтычную базу вывучэння 

нацыянальнай культуры, распрацоўваюць прадукцыйныя падыходы да 

даследавання вясельнай паэзіі, у прыватнасці комплексны. Асабліва 

адзначым шосты том «Традыцыйнай мастацкай культуры Беларусаў»  – 

«Гомельскае Палессе і Падняпроўе» (2012), дзе прадстаўлены аўтэнтычныя 

матэрыялы з Лельчыцкага, Жыткавіцкага, Добрушскага і іншых раёнаў [14]. 

Раздзел «Вяселле» падрыхтаваны Т. Б. Варфаламеевай. У «Прадмове» 

да тома акцэнтуецца наступнае: «Рэгіянальная спецыфіка <...> мае найбольш 

выразныя рысы ў вяселлі, якое змяшчае мноства кампанентаў у абрадавым 
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складзе і парадку вядзення абраду, атрыбутах, сюжэтах і напевах песень, 

характэрных толькі для рэгіёна Гомельскага Палесся і Падняпроўя» [14, 7]. 

Напрыклад, звычай расчэсвання касы пры апрананні маладой быў 

распаўсюджаны пераважна на тэрыторыі Усходняй Гомельшчыны і 

суправаджаўся адпаведнай песняй: 

Каса ж мая, косачка, каса русая, 

Эй, каса русая. 

Не раз, не два косачку, касу часала, 

Эй, касу часала. 

За ’дзін вічарочычак касу прайграла, 

Эй, касу прайграла... [14, 510]. 

На фоне даследаванняў XIX – XX стст., тэарэтычнага асэнсавання 

палявога матэрыялу, надрукаванага збіральнікамі, асабліва выразна бачна 

недастатковая вывучанасць камунікатыўнай стратэгіі вясельнай абраднасці 

Гомельшчыны. Каштоўныя публікацыі толькі ўскосна закранаюць некаторыя 

праблемы і аспекты. Галоўная задача заключаецца як у вызначэнні лакальна-

рэгіянальных асаблівасцей гомельскага вяселля,  так і ў даследаванні 

вясельнага абраду як комплекснага камунікатыўнага дзеяння з адметнымі 

«сілавымі» лініямі. 
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Źmicier Karaloū  

 

BELARUSSISCHE BURGEN UND SCHLÖSSER 

 

Belarus, das für viele Westeuropäer so gut wie unbekannt ist, kann mit 

Recht als Land der Burgen und Schlösser gelten. Nach Angaben von Historikern, 

Kunsthistorikern und Archäologen gab es zu verschiedenen Zeiten rund 150 

Burgen und Wehrschlösser auf belarussischem Boden. Hinzu kommen noch über 

90 Schlösser. Davon sind nur noch 5 Burgen, 10 Wehrschlösser und 57 Schlösser 

gut oder teilweise erhalten. Die meisten Wehrbauten wurden aus Holz errichtet und 

überdauerten nicht einmal das 17. oder 18. Jahrhundert. Auch Stein und Backstein 

waren nicht immer resistent gegen Zeit und Kriegswirren. Seit gut zwanzig Jahren 

versucht man im Land den Kulturtourismus zu entwickeln, an dem die bewahrten 

und in touristische Geschäfte einbezogenen Burg- und Schlossanlagen ihren 

gewichtigen Anteil haben. Einige Baudenkmäler haben inzwischen ein zweites 

Leben erhalten und viele sollen noch restauriert oder wenigstens als Ruinen 

gesichert werden. 

 

Kunsthistorischer Einblick 

 

Die ersten Burgen auf dem Gebiet von Belarus (10. – 12. Jahrhundert) waren 

Fürsten- und Stadtburgen (die Alte Burg in Hrodna, die Burgen in Brest, 

Navahrudak, Minsk, Barysaū, Połack, Viciebsk, Orša usw.). Manche hatten ein 

bedeutendes Ausmaß (die Stadtburgen von Połack und Viciebsk). «Beim 

Burgenbau wurden entweder höhere Lagen (für […] Hochlandburgen) oder Plätze 

in der Ebene […] (für […] Tieflandburgen) gewählt.» (Klant, Walch, S. 150) Die 

Burgen wiesen sowohl unregelmäßige als auch regelmäßige planerische Lösungen 

auf. Bis zum 15. Jahrhundert waren Burgen von zwei Typen verbreitet: Höhen- 

oder Hochlandburgen, deren Ringmauern dem Gelände angepasst wurden und «oft 

unregelmäßige, kurvig fließende Grundrisse ergaben» (Klant, Walch, S. 151) (die 

Burgen in Hrodna, Navahrudak, Połack, Viciebsk etc.) sowie Niederungs- oder 

Tieflandburgen, die auf einem trapezförmigen (die Burgen in Kreva und Lida) oder 

polygonalen Grundriss (Barysaū, Słuck, Hłusk), unter einem breiteren Einsatz von 

Erdwällen und Wassergräben, angelegt wurden. Kennzeichnend für die 

Burganlagen war die Holzbauweise (Minsk, Radaškovičy, Rečyca, Homiel,  

http://gulevich.net/statiy.files/gomelskie_narodnye_peshi_1888.files/IRGO_Otdelenie_etnografii_Zapiski_13_02_Radchenko_Z_Gomeljskie_narodnye_pesni_1888.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://mirknig.com/knigi/kultura/1181438031-belorusskiy-sbornik-vyp-89-byt-belorusa-opyt-slovarya-uslovnyh-yazykov-belorussii.html
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Mahiloū, Pinsk). Die Burgen in Viciebsk, Orša, und Ikaźń standen beispielhaft für 

kombinierte Holz-Stein-Bautechniken. Die Burgen von Lida, Kreva, Navahrudak, 

Hrodna und Kojdanava waren Steinbauten. Im 13. Jahrhundert wurden Bergfriede 

aus Feld- und Backstein als Teile der Holzburgen in Brest, Kamieniec, Hrodna, 

Navahrudak und Turaū erbaut.   

«Mit der Veränderung der Verteidigungssysteme wurde die mittelalterliche 

Burg, die vorrangig militärischer Nutzbau war, vom Schloß abgelöst, das eher 

repräsentative Aufgaben hatte und gleichzeitig als Wohnsitz und 

Verwaltungsgebäude für die […] Landesherren diente.» (Klant, Walch, S. 152) 

Der Bautyp Schloss entwickelte sich auf belarussischem Boden seit dem 15. 

Jahrhundert. Schlossanlagen aus dem 15. – 17. Jahrhundert stellten eine 

Übergangsform (das Wehrschloss) dar. Sie hatten zwar «eine […] repräsentative 

Fassadengestaltung […] und eine luxuriöse Innenausstattung» (Klant, Walch, S. 

152), die Schlosstürme wurden jedoch ihrer Verteidigungsfunktion nicht völlig 

beraubt und es gab mächtige Befestigungen, die aus Erdwällen, Basteien oder 

Bastionen sowie Wassergräben bestanden (die Schlösser in Hieraniony, Mir, 

Lubča, Bychaū, Halšany und Smalany). Im 16. Jahrhundert kamen auch Burgen 

und Schlösser ohne Türme und Mauern auf, deren Verteidigung nur auf 

Wallanlagen und Bastionen beruhte (die Wall- und Bastionenschlösser in Zasłaūe 

und Lachavičy, die Burgen in Vysokaje und Pinsk-Karalin). Diese Befestigungen 

entstanden unter dem Einfluss der altitalienischen Fortifikationsschule, als die 

Bedeutung von Artilleriesystemen bei Erstürmungen deutlich zunahm. Zum 

Prototyp für Bastionen wurden Rondelle aus Feld- und Backstein (das Schloss in 

Hieraniony). Eine Art Wall- und Bastionenschloss stellte auch das Schloss in 

Niaśviž in seiner ursprünglichen Gestalt (17. Jahrhundert) dar. Es besaß jedoch 

einen Tor- und einen Aussichtsturm. In der Tiefe von Wallanlagen solcher 

Schlösser  befanden sich oft gemauerte Gewölbegalerien; im Schutz der Wälle 

standen Palais’, Kasernen, Zeughäuser sowie Sakral- und Wirtschaftsbauten 

(Niaśviž, Zasłaūe, Lachavičy).  

Im Schlossbau des 16. – 17. Jahrhunderts wurde eine große Bedeutung den 

in Feld- oder Backstein verkleideten Erdwällen und Bastionen, 

Verteidigungsschanzen, Wassergräben und anderen Schutzgewässern beigemessen. 

Erst im 18. Jahrhundert befreiten sich belarussische Schlösser endgültig von 

allerlei Befestigungen und präsentierten sich als prachtvolle Adelssitze, ergänzt um 

Parks regelmäßigen oder landschaftlichen Typs (die Schlösser in Ružany, Śviack, 

Dziatłaū, Homiel und Kryčaū). Im 19. Jahrhundert wurden Festungen in Brest und 

Babrujsk für eine rein militärische Nutzung errichtet. 

Der Burgen- und Schlossbau von Belarus hatte mit dem in der Ukraine, in 

Litauen, Polen, Russland und Deutschland viel gemein. An belarussischen 

Wehrbauten des Hochmittelalters sind noch Gepräge der Romanik anzutreffen 

(Verteidigungstürme der Burgen in Lida, Kreva und Navahrudak). Die meisten 

Schlösser des 15. – 16. Jahrhunderts zeigen bereits Stilkennzeichen von Gotik und 

Renaissance (die Schlösser in Hieraniony, Mir und Lubča). Die Baustile 

Renaissance,  Manierismus und Barock prägten die Schlossanlagen Ende des 16. – 

Anfang des       17. Jahrhunderts (die Schlösser in Niaśviž, Halšany, Bychaū und 
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Smalany ). «Der wehrhafte Charakter der Wohnbauten (wurde) nach und nach 

(aufgegeben), [dafür] errichteten sich die Adeligen zunehmend luxuriöse und 

bequeme Wohnsitze.» (Klant, Walch, S. 153) An mittelalterliche Burgen erinnern 

allerdings noch Türme mit Toreinfahrten, Ecktürme und vierflügelige geschlossene 

Raumkompositionen.  

Einflüsse des Barock, die sich schon in Schlossbau und Gartenkunst des          

17. Jahrhunderts kenntlich gemacht hatten, kamen im 18. Jahrhundert zu ihrer 

völligen Entfaltung. «Während [ein] Renaissanceschloss in seinen 

unterschiedlichen Bauformen auf den Besucher abweisend (wirkte), (öffneten) sich 

[Barockschlösser] hufeisenförmig. [Zu barocken Drei-Flügel-Anlagen] mit 

Ehrenhof […], Auffahrtsalleen, Toren und Wachthäusern, Rampen und Treppen an 

der Front (gehörten) [kunstvoll] gestaltete Gärten […].» (Klant, Walch, S. 153) 

Beispielgebend für solche Anlagen wurden das Neue Schloss in Hrodna sowie die 

Stadt- und Landschlösser in Pinsk, Śviack, Ružany und Dziatłaū. Als Reminiszenz 

der mittelalterlichen Schlossarchitektur sind turmähnlich hervorspringende oder in 

Form eines Risalits auftretende Baukörper (poln. alkierz) an manchen 

Barockschlössern anzusehen (die Schlösser in Skoki und Dziatłaū). Die Wende der 

Kunstepochen im späten 18. Jahrhundert oder eine lange Baugeschichte bewirkten 

auch, dass sich Merkmale von Barock und Klassizismus oft verflochten (die 

Schlösser in Ružany, Pinsk und Śviack). Ältere Schlösser aus der Renaissancezeit 

wurden rekonstruiert und mit Parkanlagen umgeben (Niaśviž, Ružany). Viele 

Elemente der Schloss- und Gartenarchitektur entwickelten sich im Klassizismus 

und Historismus weiter. Neben den regelmäßigen Garten trat der 

Landschaftsgarten. Charakteristisch für mit besonderem Schwung angelegte Parks 

waren Gartenplastiken, Teiche, Kunstgrotten, Belveders, Gartenlauben und sogar 

romantische Ruinenarchitektur.  

Solche Parkanlagen bildeten einen schönen Rahmen für klassizistische 

Schlösser, die sich durch eine besondere architektonische Perfektion auszeichneten 

(Homiel, Žyličy, Vałožyn, Snoū, Pałanečka). Darüber hinaus gab es Zehnte von 

Adelssitzen, die diesen in Ausmaß, nicht aber in Eleganz nachstanden. Die 

Schlossanlagen des Historismus spiegelten v. a. Motive von Gotik (Kosava, 

Pryłuki, Jurcava, Berdaūka, Rasony, Hałavičpolle), Renaissance (Smiłavičy, 

Łyntupy, Tarnova, Łuščyki, Pružany, Krasny Bierah), Barock (Žałudok), 

Klassizismus (Žamysłaūl, Ščučyn, Vysokaje) oder pseudorussischem Stil 

(Dziamjanki) wider. Oft führten Zitate unterschiedlicher historischer Baustile zur 

Eklektik (Homiel, Kraski, Opsa, Jastrembiel usw.). 

 

Zeit und Schicksal 

 

Die Statistik am Anfang des Beitrags weist auf die großen Einbußen an 

Burgen und Wehrschlössern, die Belarus erfahren musste. Einer der Gründe für die 

so schlechte Erhaltung der Wehrbauten ist die Kurzlebigkeit des Baumaterials 

Holz,     das im Burgenbau vorrangig und weit verwendet wurde. Das Schicksal 

der meisten Burgen und Wehrschlösser besiegelten zahlreiche Kriege des 17. und                         

18. Jahrhunderts. Die Verteidigungsanlagen des Mittelalters erwiesen sich in der 
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Neuzeit, besonders nach ihrer Kriegsbeschädigung, als nicht mehr nötig. Im                   

19. Jahrhundert förderten einheimische Verwaltungen oft den Abbau der Ruinen, 

um eine erneute Verwendung der Baumaterialien zu ermöglichen. Um diese Zeit 

wurden u. a. mittelalterliche Bergfriede in Brest und Turaū dem Erdboden 

gleichgemacht.An der Stelle der niedergerissenen Stadtbefestigungen und Altstädte 

von Brest und Babrujsk entstanden mächtige Festungen. Eine seltene Ausnahme 

stellte die Alte Burg in Hrodna dar, die im 14. und 16. als großfürstliche und 

königliche Residenz umgebaut worden war und sich im 18. Jahrhundert in einen 

Tagungsort für den Sejm der Rzeczpospolita umgewandelt hatte. Die Burg hatte 

zwar die Ringmauer mit sämtlichen Verteidigungstürmen eingebüßt, doch das 

ehemalige Palais konnte auch im 19. Jahrhundert nützen. Das Bauwerk entzog sich 

dem Untergang, indem es eine neue Bestimmung als Kaserne erhielt.  

Auch Renaissanceschlösser erlitten ein bitteres Schicksal. Nur wenige 

Großadelige wie die Radziviłłs oder Sapiehas konnten sich im 18. Jahrhundert den 

Wiederaufbau oder Ausbau eigener Residenzen leisten. Aber auch die mächtigsten 

Landesherren konzentrierten sich meist auf Hauptsitze, während weniger 

bedeutende Schlösser, Jagdschlösser oder Sommerresidenzen oft verfallen 

mussten. Einige Adelssitze avancierten in der zweiten Jahrhunderthälfte zu 

bedeutsamen Kulturzentren (Niaśviž, Ružany, Ščorsy, Zaleśsie). 

Die drei Teilungen der Rzeczpospolita in den Jahren 1772, 1793 und 1795 

verursachten die Feindschaft der meisten polnischen und litauischen Adelsfamilien 

gegenüber dem Russischen Reich, an das 1795 das ganze belarussische Gebiet fiel. 

Die Teilnahme der Magnaten und Szlachta an den Aufständen gegen die russische 

Herrschaft von 1794, 1830 – 1831 und 1863 – 1864 sowie an den 

Kriegshandlungen an der Seite Napoléons im Jahre 1812 hatten zahlreiche 

Enteignungen zur Folge. Neben der Sequestration verursachten auch ungetilgte 

Verbindlichkeiten gegenüber Gläubigern Veräußerungen von Landgütern. Ihren 

neuen Besitzern fielen dazugehörige Bauten einschließlich der Wohnsitze oft im 

ruinösen Zustand zu,    sodass die Vermarktung der durch Abbau gewonnenen 

Baumaterialien Unternehmungslustigen sinnvoll und einträglich erschien. Daran 

erinnern die kläglichen Schlossruinen in Hieraniony, Halšany und Smalany. Es 

wurden auch Versuche unternommen die ehemaligen Adelssitze zu gewerblichen 

Zwecken zu nutzen (Unterbringung einer Weberei im Schloss zu Ružany). 

Zuweilen kam es durch die Anfügung moderner Paläste auch zum Nebeneinander 

von Alt und Neu. Dafür war Lubča mit seinem neogotischen Schloss und den 

beiden erhaltenen Schlosstürmen des 16. und 17. Jahrhunderts ein krasses Beispiel.  

Zwar wurden in Russland ab dem 18. Jahrhundert Maßnahmen zum Schutz 

kulturhistorischer Denkmäler ergriffen, jedoch gab es im 19. Jahrhundert noch 

keine darauf ausgerichtete umfassende staatliche Politik. Über das Schicksal ihres 

Privateigentums durften Landes- und Gutsherren selbst entscheiden. Die 

Erkenntnis des kunsthistorischen Wertes und die Behandlung als Baudenkmal 

hingen u. a. von Umständen wie Erhaltungsgrad des Baus, finanzielle 

Möglichkeiten und Bildungsniveau der Besitzer ab.  

Die Schlösser des Klassizismus und Historismus hatten mehr Glück. Ihre 

Blüte im 19. Jahrhundert verdankten viele Bauwerke vor allem der 



70 

Unternehmungslust und Kapitalkraft der Inhaber, die sich dazu oft als loyale 

Untertanen bewährten. Dennoch wirkten sich finanzielle Schwierigkeiten, eine 

falsche Wirtschaftsführung sowie ein häufiger Besitzerwechsel schon vor dem 

Ersten Weltkrieg negativ auf manche Schlösser, Palaisʼ und Villen aus. Unter 

Umständen übergaben die Gutsherren ihre Wohnsitze der Öffentlichkeit, zum 

Beispiel für Bedürfnisse von Lehranstalten (das Schloss in Žamysłaūl) oder für 

eine Nutzung als Verwaltungssitz (der Butrymovič-Palast in Pinsk). Vom Krieg, 

dessen Schauplatz Belarus 1914 – 1918 war, wurden auch viele Burgen und 

Schlösser  betroffen. Besonders große Zerstörungen erlitten die Wehrbauten, die an 

der Frontlinie lagen und zur Verteidigung genutzt wurden (die Burgruine in 

Kreva). Es gab Adelssitze, die unbeschädigt blieben und Stäbe (das Schloss in 

Skoki), Hospitäler (das Schloss in Niaśviž) oder Kurorte (das Schloss in 

Žamysłaūl) beherbergten.   

Mit der Durchsetzung der Sowjetmacht im östlichen Teil von Belarus in den 

Jahren von 1917 bis 1920 erlebten die Schlösser wiederum böse Zeiten. Viele 

Großadelige waren noch am Vorabend oder während des Ersten Weltkrieges in den 

Westen geflüchtet und hatten in der Regel das Wertvollste aus Bibliotheken, 

Archiven und Kunstsammlungen ihrer Familiennester mitgenommen. Wichtigstes 

Aufnahmeland wurde Polen, zu dem zwischen 1921 und 1939 auch das westliche 

Belarus gehörte. Schlösser und Palaisʼ wurden in Sowjetbelarus verstaatlicht; 

vorher hatte man viele von ihnen ausgeplündert. Ein geringer Teil der Möbel und 

Wertgegenstände aus den Interieurs, deren die Sowjetmacht habhaft werden 

konnte, wurde in Museen ausgestellt oder unter anderen Kultureinrichtungen 

verteilt. Der Rest ging verloren, wurde zum Verkauf angeboten oder geriet auf 

anderen Wegen ins Ausland. In der BSSR, die in den 1920 – 30er Jahren Folgen 

des Bürgerkrieges, Armut und Analphabetismus dringend zu überwinden hatte 

sowie die Industrialisierung und Zwangskollektivierung der Landwirtschaft 

vorantrieb, trat die Aufgabe der Museumsgründungen in den Hintergrund. 

Repräsentative Wohnsitze der Adeligen und Industriellen wurden in Lehranstalten, 

Krankenhäuser, Sanatorien, Kulturpaläste und Ähnliches umgewandelt oder zu 

administrativen Zwecken genutzt. Renovierungen und Rekonstruktionen führte 

man ohne Rücksicht auf die ursprüngliche Bestimmung und den kunsthistorischen 

Wert der Bauwerke durch. In Sowjetbelarus wurde Denkmalschutz zwar zur 

Staatsaufgabe erklärt, dessen konsequente Realisierung war jedoch wegen 

ideologischer Schranken und mangels Geldmittel problematisch. Dennoch gehört 

eine genaue Untersuchung und Erfassung der Baudenkmäler zu Verdiensten von 

sowjetischen Wissenschaftlern.  

Auch Kunsthistoriker und Archäologen Polens machten sich im selben 

Zeitraum um die Forschung auf diesem Gebiet verdient. Die bedeutendsten Burgen 

und Schlösser befanden sich im Westen von Belarus und somit auf dem polnischen 

Territorium, wo Denkmalschutz und Altbaupflege großgeschrieben wurden. Die 

Erhaltung seines architektonischen Erbes im Westen hat Belarus nicht zuletzt 

polnischen Restauratoren zu verdanken. Durch eine rechtzeitige Konservierung 

oder Teilrestaurierung konnten sie unter anderem die weitere Zerstörung der 

Burgen in Lida, Kreva und Navahrudak sowie des Schlosses in Ružany verhindern 
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oder verlangsamen. Mit westbelarussischen Schlössern verhielt es sich unter 

polnischer Herrschaft recht unterschiedlich. Ein Großteil blieb nach wie vor 

Privateigentum. Die Besitzer trugen auch Kosten für notwendige Renovierungen, 

Restaurationsarbeiten oder Rekonstruktionen (Mir). Manche Adelssitze wurden 

umfunktioniert und als Lehranstalt (Kosava), Krankenhaus (Śviack), Pension 

(Zaleśsie), administratives Gebäude und sogar Casino (Snoū) weitergeführt. Es gab 

auch Beispiele für eine museale Nutzung der Baudenkmäler (die Alte Burg in 

Hrodna).  

Großen Schaden richtete der Zweite Weltkrieg an. Mehrere Schlossanlagen 

wurden zerstört oder erheblich beschädigt (das Neue Schloss in Hrodna, die 

Schlösser in Ružany und Kosava etc.). In der Zeit, da Kriegsruin und Not 

herrschten, boten ehemalige Land- oder Stadtschlösser oft Notquartiere für 

Flüchtlinge und Obdachlose (das Schloss in Mir). Leckerbissen gingen an 

Offiziere des Sicherheitsdienstes als Sanatorium (das Schloss in Niaśviž) und an 

Militärs als Hospital (das Schloss in Snoū). Wie es bereits in den Zwanziger- und 

Dreißigerjahren üblich gewesen war, wurden Umfunktionierungen weit praktiziert. 

Ihr Spektrum reichte von schulischen Einrichtungen und Verwaltungsgebäuden 

über Kinos bis hin zu Pionierhäusern oder Kulturpalästen. Die Bauten, für die sich 

keine neue Bestimmung gefunden hatte, standen leer und wurden bald ruinös. Aber 

auch eine Nutzung als Ausbildungsstätte konnte die Zerstörung der Baudenkmäler 

nicht immer verhindern, wie das Beispiel des Schlosses in Halšany nachdrücklich 

beweist. Zudem wurden Dutzende von «perspektivlosen» Dorfschulen besonders 

während und nach der Perestrojka geschlossen und historische Gebäude dem 

Verfall preisgegeben. 

 

Neues Leben 

 

Die erste für Restauration zuständige Institution, die Wissenschaftliche 

Restaurations- und Produktionswerkstatt, wurde 1968 in der BSSR begründet.           

Im Jahre 1985 wandelte man die Werkstatt in die Wissenschaftliche 

Produktionsvereinigung «Belrestawratsija» um. Abgesehen von seltenen 

Beispielen (Homiel) blieben die belarussischen Burgen und Schlösser bis in die 

1970er Jahre hinein eher ein Mauerblümchen für Kulturbehörden und 

Restauratoren. Selbst Fachkräfte im Bereich der Restauration wurden in Belarus 

nicht herangebildet und man musste bei Bedarf Spezialisten aus Moskau oder 

Leningrad (heute: St. Petersburg) zu Hilfe nehmen. Und das, während 

Geschichtswissenschaftler, Heimatforscher, Kunsthistoriker und Archäologen oft 

Alarm schlugen und es keinen Mangel an Studien und Beiträgen gab. Im besten 

Fall ging es um die Konservierung der Ruinen. Erst 1978 wurden ernsthafte 

Restaurationsarbeiten an der Burg in Lida gestartet. Die Eröffnung der einzigen 

Restauratoren-Fachschule in Mir im Jahre 1988 war ein weiterer Schritt hin zum 

positiven Wandel. Ein deutlicher Umbruch auf dem Gebiet des Denkmalschutzes 

und der Restauration zeichnete sich erst nach der Erlangung der Unabhängigkeit 

und Ausrufung der Republik Belarus 1991 ab. Um ein neues Image des Landes 

besorgt, sahen Kulturbehörden die Burgen und Schlösser als ein Markenzeichen 
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des Kulturtourismus an, mit dem man für das unbekannte Reiseland Belarus 

werben könnte. Besondere Hoffnungen wurden dabei auf die Wehrschlösser in Mir 

und Niaśviž gesetzt, die sich noch in der Sowjetzeit als beliebte Reiseziele 

erwiesen hatten.  

Der Wiederaufbau des Mirer Schlosses (Hrodzienskaja Woblasz), der in den 

80er Jahren begonnen hatte, wurde in den Neunzigern vorangetrieben, wobei das 

Konzept für dessen Restaurierung und Nutzung geändert und Bedürfnissen der 

werdenden Touristenbranche angepasst werden musste. Nicht zu unterschätzen sei 

die finanzielle Hilfe der UNESCO, die dank dem Kulturministerium der Republik 

Belarus auf das Baudenkmal aufmerksam wurde und es 2000 in die Liste des 

Weltkulturerbes aufnahm. 2010 öffnete das Schloss in Mir seine Tore für 

Touristen.  

Zwischen 2004 und 2012 vollzog sich die Restauration des Niaśvižer 

Schlosses (Minskaja Woblasz), das seit 2005 ebenso Weltkulturerbe ist. Nach 

Abschluss der ersten Phase des großzügigen Projektes wurde das Schloss bereits 

2008 für Besucher zugänglich. Im Jahre 2012 wurde Niaśviž zur Kulturhauptstadt 

von Belarus. Als einer der Höhepunkte dieses Kulturjahres fand am 20. Juli die 

feierliche Eröffnung der musealen Grundexposition im Niaśvižer Schloss statt. 

Vom 16. August bis zum 4. November 2012 waren im Schloss Sammlungen der 

königlichen Schätze aus dem berühmten Victoria and Albert Museum (London) 

ausgestellt.  

Gemeinsam den Schlössern in Mir und Niaśviž sind ein großer Aufwand, 

der vom Staat bei deren Wiederherstellung getrieben wurde, sowie eine Nutzung 

als Museum und Hotel. Die beiden Baudenkmäler sind inzwischen auch Orte für 

kulturelle Events wie Konzerte, Festspiele, Ausstellungen und Foren der 

Kulturschaffenden geworden.  

Als Prüfsteine für Restaurierungsarbeiten in Großmaßstab haben sie 

zugleich wichtige Probleme aufgedeckt. In Belarus mangelt es noch immer an 

hochqualifizierten Architekten, die auf Restauration spezialisiert sind. Man tendiert 

oft dazu, historische Stilisierung und Anlehnung an mutmaßliche architektonische 

Analoga für eine Restauration auszugeben. Schmerzhafte Themen sind auch 

effiziente Einteilung und Nutzung der Geldmittel und Vorrang moderner 

Technologien. Besonders im Schloss Mir führten der Einsatz neuer 

Bautechnologien und -materialien sowie eine modernisierende Transformation des 

Innenraums (u. a. Einbau der postmodernen Lifts) oft zum Verlust der 

Authentizität. Unbegründete architektonische Lösungen (z.  B. eine Backstein-

Bogenbrücke am Schloss Mir) ergaben manchmal Elemente, die zeitfremd sind 

und die es tatsächlich nie gegeben hatte. Bei der Gestaltung der 

Museumsausstellungen wurden Projektvorschläge der Museumswissenschaftler 

und ausländische Erfahrungen nicht immer berücksichtigt. Außerhalb der 

Museumskomplexe ist eine Vernachlässigung anderer historisch wertvoller 

Bauwerke (Mir) zu verzeichnen. Ein deutlicher Rückstand der touristischen 

Infrastruktur, darunter Mangel an Parkplätzen, verkehrsgünstigen und preiswerten 

Hotels, Restaurants oder Cafés fällt auf. Ein weiterer Engpass ist ein begrenztes 

Sortiment an Souvenirs. Alles in allem macht aus, dass sich Touristen außer 
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während bedeutender Kulturveranstaltungen nur kurz in Mir oder Niaśviž 

aufhalten und sie nach einer zwei- bis dreistündigen Führung verlassen.  

Zum neuen Leben erwachen Burgen und Schlösser auch in weiteren Orten. 

In Lida (Hrodzienskaja Woblasz) ging der Wiederaufbau der mittelalterlichen Burg 

zu Lasten des Verwaltungskreises. In der ersten Hälfte der Neunzigerjahre wurden 

die Ringmauer und der nordöstliche Turm im Wesentlichen abgeschlossen. Der 

Abbruch der Finanzierung und die anschließende Stilllegung des Baus führten 

schließlich dazu, dass das Qualitätsmängel aufweisende Mauerwerk in der 

abschließenden Bauphase der 2000 – 2010er Jahre nachgebessert werden musste. 

Leider berauben grobe Betondecken den nordöstlichen Turm jedes historischen 

Kolorits. Als unangebracht und zeitfremd werden zwei an die Burgmauer 

angelehnte Freitreppen wahrgenommen, die aus Holz ausgeführt sind und zum 

Wehrgang führen. Die Vernachlässigung der historischen Glaubwürdigkeit stört 

die Angehörigen von einheimischen Ritterklubs nicht dabei, dort historische 

Shows zu veranstalten. Schlichte Ausstellungen mittelalterlicher Foltergeräte, 

Rüstungen und Waffen, die in dem Turm zu besichtigen sind, sollen das Interesse 

der Besucher steigern. Ein «Thronsaal» und ein «Speisezimmer» sind wichtigste 

Orte für Animationen im Geiste des Mittelalters. Ein reges Leben kommt während 

der Ritterspiele «Zamak Hiedzimina» (Hiedzimins Burg) hinter die Burgmauern. 

Einzelne Touristen oder unorganisierte Gruppen, die ohne Auftrag vorbeikommen, 

werden an der Baustelle eher nicht gern gesehen, zumal es in Medien – vor allem 

im Internet – viel Kritik bezüglich der Qualität der Wiederherstellung gibt. Die 

kritischen Äußerungen, von denen viele gerecht sind, bleiben auch weiterhin ohne 

Berücksichtigung. Im Burghof fallen in Holz verkleidete Ausstellungs- und 

Verkaufspavillons aus Backstein auf, die nicht im Geringsten an archäologisch 

nachgewiesene Holzbauten erinnern. Den südwestlichen Turm, der bis 1533 eine 

orthodoxe Kapelle beherbergte, hat man die Absicht in ein Restaurant zu 

verwandeln. Unter den Geschichtsinteressierten und Animateuren, denen der 

historische Wert der Lidaer Burg Sorgen macht, herrscht die Meinung vor, es gebe 

besser keine staatliche Finanzierung, denn sie führe schließlich zu einer Nutzung 

des Baudenkmals vor allem als Amüsierbetrieb. 

Nur mit Spenden und Bemühungen von Enthusiasten und Freiwilligen, die 

gegen das Schicksal der Baudenkmäler nicht gleichgültig sind, lebt das im                 

16. ‒ 17. Jahrhundert mit Geprägen von Gotik und Renaissance erbaute Schloss in 

Lubča (Hrodzienskaja Woblasz) auf. Die beispielslose Unternehmung wurde vor 

zehn Jahren auf Initiative des aus Lubča stammenden Ivan Piačynski gestartet. 

Innerhalb des Jahrzehntes konnte man dazu interessierte Fachkräfte und Sponsoren 

gewinnen sowie über 630 Freiwillige heranziehen. I. Piačynski leitet den 

Wohltätigkeitsfonds «Lubčanski zamak» («Lubčaer Schloss»), der mit der 

Belarussischen Akademie der Wissenschaften und der Belarussischen Nationalen 

Technischen Universität Minsk zusammenarbeitet. Bis 2015 wurden der südliche 

Turm, der Torturm sowie die Mauer dazwischen mit der finanziellen Förderung 

der «Priorbank» wiederhergestellt. Es stellt sich jedoch heraus, dass man auch in 

Lubča dem Stilisierungseifer nicht ausweichen konnte. Wie in Mir dürfte der 

Grund in der Versuchung liegen, ein lukratives touristisches Produkt ohne 
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Forschungsaufwand zu schaffen. Der Vorsitzende der Belarussischen freiwilligen 

Gesellschaft für den Schutz  kulturhistorischer Denkmäler (BfGSkD) Anton 

Astapovič ist überzeugt, die Arbeiten am Lubčaer Schloss hätten keine 

wissenschaftliche Begründung. Die «Fantasie-Restauration» habe dem 

Baudenkmal bedeutenden Schaden angerichtet, so Astapovič. (Astapovič,  

Auskunft, 02.12.2014) Im Juli 2013 sandte die BfGSkD  an das Kulturministerium 

der Republik Belarus ein Schreiben, in dem auf grobe Verletzungen des Gesetzes 

über den Schutz des kulturhistorischen Erbes durch den Fonds «Lubčanski zamak» 

hingewiesen wurde. (Schreiben der BfGSkD vom 08.07.2013 № 211) Offenbar 

gelang es der BfGSkD nicht sich Gehör zu verschaffen: Der zur Besprechung des 

Restaurationskonzeptes einberufene wissenschaftlich-methodische Rat hieß unter 

administrativem Druck das von «Lubčanski zamak» vorgelegte Projekt gut.  

In der Verwaltungshauptstadt Hrodna sucht man nach einem würdigen 

architektonischen Rahmen für die Sammlungen des historisch-archäologischen 

Museums in der Alten Burg. Das durch unzählige Rekonstruktionen verunstaltete 

Gebäude soll wieder im Glanz des Renaissanceschlosses erstrahlen, wie es auf 

Betreiben König Stefan Batorys kreiert wurde. Die Idee ist umstritten und die 

Argumente von Skeptikern sind beachtenswert. Zum einen sind die baulichen 

Veränderungen seit dem 16. Jahrhundert zu groß, als dass für den jeweiligen 

Baustil ohne Restaurationsverluste entschieden werden könnte. Zum anderen 

liegen wenige Angaben über das Aussehen des Schlosses im 16. und 17. 

Jahrhundert vor. Wo Tatsachen fehlen und von Hypothesen und Analogien 

Gebrauch gemacht wird, ist die Restauration gefährdet. 

Zaleśsie, das Dorf im Verwaltungskreis Smarhoń (Hrodzienskaja Woblasz), 

verbindet man vor allem mit dem Namen von M.K. Ogiński. Das Werk dieses 

berühmten Komponisten der Romantik, der in Zaleśsie von 1802 bis 1822 lebte,  

gehört zum Gemeingut der polnischen und belarussischen Kultur. Seit über zehn 

Jahren versuchen Heimatforscher, Museumswissenschaftler und Bauarbeiter in das 

ehemalige Landgut Zaleśsie mit seinem klassizistischen Schloss und Park wieder 

den Geist des «nördlichen Athens» einzuhauchen, für den dieser Wohnsitz M.K. 

Ogińskis im 19. Jahrhundert bekannt war. Das Schloss erfuhr unter Ogiński seine 

Blütezeit; in den 1920er Jahren wurde es zur privaten Pension, im Zweiten 

Weltkrieg zum Stab der Wehrmacht und in der Nachkriegszeit zum Altersheim 

umfunktioniert. Der andauernde Wiederaufbau des Gebäudes soll 2015 seinen 

Abschluss finden. Nach Angaben der Architektin und Projektleiterin L. Ivanova sei 

das Bauwerk von außen restauriert worden. Im Innern habe man sich zu einer 

partiellen Restaurierung entschlossen. Die Restauratoren bemühten sich, dem 

Schloss das Aussehen zu Lebzeiten von M.K. Ogiński maximal zu verleihen. 

Neben Archiv- und Bibliografie-Recherchen wurden dafür alte 

Inventurbeschreibungen, Erinnerungen von Zeitgenossen sowie Gravüren aus dem 

19. Jahrhundert eingesetzt. Touristen können bereits das Kabinett des 

Komponisten, einen großen und einen kleinen Salon, ein Billardzimmer sowie 

einen Musik-und Theatersaal mit 88 Sitzplätzen beinahe in ihrer Originalgestalt 

vorfinden. Im rechten Trakt des Baus sind 5 Appartements für Touristen 

vorgesehen und den Innenhof beabsichtigt man für Konzerte zu nutzen. Künftig 



75 

wird noch die Orangerie hergerichtet und eine Fassadenuhr aufgestellt sein. Des 

Weiteren kommen Rekonstruktion und Restauration des angrenzenden Parks mit 

erhaltenen Wirtschaftsgebäuden hinzu. Im März 2015 soll im Schloss Zaleśsie ein 

internationales Festival von Batlejka-Puppentheatern stattfinden.            

Geklärt ist inzwischen auch das Schicksal der Schlösser in Śviack und 

Ščučyn, die jeweils für eine Nutzung als Gesundheitszentrum und Kunstzentrum 

für Kinder und Jugendliche restauriert und rekonstruiert werden. Anders als beim 

Äußeren sind die Räumlichkeiten entsprechend dem Nutzungskonzept nur zum 

Teil von der Restauration betroffen. Auch da ist es nicht ohne Konfrontation von 

geschäftlichem Interesse und kunsthistorischer Glaubwürdigkeit abgelaufen. In 

Śviack entbrannte ein Streit zwischen Historikern und Projektanten um die 

Erhaltung des stilechten Mansardendachs der Schlossanlage, das entsprechend dem 

vorliegenden Entwurf durch ein schlichtes Walmdach ersetzt werden soll. Die 

Gründe für die Fehlarbeit der Restauratoren dürften Überlegungen der Einsparung 

oder Zeitdruck sein, meint Professorin der Janka-Kupała-Universität Hrodna 

Śviatłana Kul-Sialvierstava. Die Historikerin betont, der Bau des Mansardendachs 

in den 1930er Jahren sei eine wissenschaftlich fundierte, auf Plänen des 18. 

Jahrhunderts beruhende Entscheidung der polnischen Fachkräfte gewesen. Kul-

Sialvierstava deutet darauf hin, dass Investitionsauftraggeber des 

Gesundheitszentrums in Śviack sich weder die Mühe der Forschung geben noch 

damit zusammenhängende Kosten tragen wollten. 

Das im Stil der Neorenaissance gehaltene Schloss in Tarnova, das unter 

Sowjets als Verwaltungsgebäude und Postamt gedient hatte, wurde nach zehn 

Jahren Vernachlässigung und Baufälligkeit in ein Mehrfamilienhaus umgewandelt. 

Der frisch restaurierte Außenbau umschließt 11 Mietwohnungen für Beschäftigte 

des Agrarunternehmens « Mažejkava». 

Auch die Bresckaja Woblasz und die Homielskaja Woblasz wollen dem 

Westen von Belarus nicht nachstehen. Ambitioniert und vielversprechend ist der 

Entwurf der Wiederherstellung und musealen Nutzung des Barockschlosses in 

Ružany (Bresckaja Woblasz). Überraschend schnell gewinnt die romantische 

Ruine wieder das Aussehen der erhabenen Residenz, wie sie einst war. Schon die 

Eröffnung der Museumsausstellungen in den wiedererrichteten Flügelbauten zeigt, 

dass das provinzielle Ružany zu einem Kulturzentrum von hohem Rang wird.  

Kosava, das unweit Ružanys liegt und für sein einmaliges Tadeusz-

Kościuszko-Museum bekannt ist, wird bald mit einer neuen Touristenattraktion 

aufwarten. Hochtouren läuft der Wiederaufbau des neogotischen Schlosses aus 

dem 19. Jahrhundert, das einst im Besitz der Pusłoūskis war. Mit seinen 12 

Türmchen flößt der ehemalige Sitz der mächtigen Industriellen nach wie vor 

Motive des Mittelalters ein und wird ab 2018 als Hotel und Museum zugänglich 

sein. In Kosava glaubt man auch die Restaurationsfehler vermeiden zu können, die 

in Mir und Niaśviž begangen wurden.  

Im Jahre 1999 nahm das heimatkundliche Museum in Pružany (Bresckaja 

Woblasz), das im einstigen Schloss der Švykoūskis untergebracht ist, die ersten 

Besucher auf. Davor sollte das historische Gebäude aus dem 19. Jahrhundert eine 

stomatologische Klinik beherbergen. Das «Schlösschen» (bel. pałacyk) befindet 
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sich inmitten eines über 8 ha großen Parks und erinnert mit seinem Aussehen an 

ländliche Villen der Frührenaissance. Die Museumsausstellung zählt derzeit 1339 

Gegenstände.  

Der in der späten Sowjetzeit ins Haus der Pioniere umgewandelte       

Butrymovič -Palast in Pinsk präsentiert sich nach der Renovierung und 

Rekonstruktion von 2008 ‒ 2009 als Haus der Eheschließungen und Filiale des 

Pinsker Paleśsie-Museums. Das Baudenkmal des Spätbarock und Frühklassizismus 

konfrontiert in der Stadtlandschaft unversöhnlich mit benachbarten Neubauten. 

Zudem wurde die alte Entwässerungsanlage des Palastes aus dem 18. Jahrhundert 

bei der Errichtung des Hotels «Prypiać» beschädigt.  

Ein weiteres in Restauration befindliches Barockschloss ist vor den Toren 

von Brest, in Skoki, gelegen. Es ist bekannt als angehendes Domizil des Museums 

für hervorragende Landsleute des Verwaltungsbezirkes Brest. Ein bedeutender Teil 

der werdenden Exposition soll der polnischen Adelsfamilie Niemcewicz gewidmet 

werden, die das Schloss im 18. und 19. Jahrhundert besessen hatte. Zu einem 

Glanzpunkt der zukünftigen Ausstellung wird unangefochten das Leben und Werk 

des polnischen Schriftstellers und Polemisten J. U. Niemcewicz, der auch als 

Adjutant     T. Kościuszkos bekannt ist. In die Geschichte des Ersten Weltkrieges 

ging das Schloss in Skoki als Hauptquartier des Oberbefehlshabers der deutschen 

Ostfront Feldmarschall Prinz Leopold von Bayern ein, wo am 15. Dezember 1917                       

der Waffenstillstand zwischen Sowjetrussland und dem Deutschen Reich 

geschlossen wurde.  

In der Homielskaja Woblasz hat man auch bestimmte Erfahrungen bei der 

Restauration und Anwendung der früheren Adelssitze gesammelt. Zu nennen ist da 

vor allem die Verwaltungshauptstadt Homiel. Das dortige Schloss der 

Rumjantsews und Paskewitschs gilt als eines der größten klassizistisch-

eklektischen Bauensembles in Belarus und kann in Popularität mit der Niaśvižer 

Residenz rivalisieren. Die Einwohner Homiels sind stolz auf ihr Schloss, das neben 

den gut erhaltenen Interieurs interessante Museumsausstellungen sowie originale 

Elemente der Einrichtung erweist und wichtige kulturelle und repräsentative 

Aufgaben wahrnimmt. Die Eindrücke vom Besuch des Museums werden um die 

Schönheit des umliegenden Parks ergänzt, der sich über dem Sož ausdehnt und in 

seinem Schatten eine Grabkapelle der Paskewitschs und die russisch-orthodoxe 

Peter-und-Pauls-Kathedrale versteckt. Der Museumskomplex ist zweimal 

preisgekrönt (2007, 2011) und hat im Jahre 2012 den Grand Prix des ersten 

nationalen Forums «Museen von Belarus» erhalten. 

Der Abstecher nach Krasny Bierah in der Homielskaja Woblasz lohnt sich 

vor allem wegen des in der GUS einmaligen Mahnmals für Kinder, die dem 

Zweiten Weltkrieg zum Opfer gefallen sind. Aber es gibt auch einen Bonus für 

Liebhaber der Schlossarchitektur, einen fantasievoll angelegten Wohnsitz des 

Industriellen V. Koziełł-Pakleūski mit dem Baujahr 1893. Das Baudenkmal der 

Neogotik und Neorenaissance zeichnet sich im Inneren durch eine verwickelte 

Mischung von über 10 Stilen aus, von der Romanik und Gotik über das Rokoko 

und Empire bis hin zum maurischen Alhambra-Stil. Der Fassadenschmuck  und die 

Ausgestaltung der Wohnräume sind gut bewahrt, wozu die Bestimmung des 
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Schlosses als landwirtschaftliche Fachschule zwischen 1920 und 1990 sowie als 

Hospital im Zweiten Weltkrieg beitrug. Die Restaurationsarbeiten haben sich erst 

2003 in Gang gesetzt; die Fertigstellung ist nach einer mehrmaligen Verschiebung 

für das Jahr 2015 festgelegt. Nach Auffassung des Vorsitzenden der BfGSkD A. 

Astapovič kann das Schloss in Krasny Bierah als Beispiel für eine regelrechte 

Restaurierung dienen. (Astapovič, Telefonische Auskunft, 03.12.2014) Nach deren 

Abschluss wird die imposante Residenz als Kunstmuseum ein neues Kapitel in 

ihrer Geschichte aufschlagen. Gleichaltrig mit dem Schloss und den restlichen 

Bauten des Landguts ist der englische Garten mit einer Fläche von 4 ha, in dem 

auch manche exotische Bäume erhalten geblieben sind. 

Die Mahiloūskaja Woblasz kann sich nicht mit vielen gut erhaltenen Burgen 

und Schlössern rühmen. In Kryčaū ist das frühere Schloss der Hałynskis die 

Sehenswürdigkeit Nummer eins. Im 18. Jahrhundert für den russischen 

Hofadeligen Fürst G. Potjomkin im Baustil des Klassizismus errichtet, wurde es 

Mitte des 19. Jahrhunderts auf Betreiben S. Hałynskis im neugotischen Sinne 

überarbeitet. An das Schloss, das in der Sowjetzeit zur Schule umfunktioniert 

worden war, gingen die Restauratoren in den 1980er Jahren. Nach einer feierlichen 

Eröffnung 2008 ist es als Standesamt, Heimatmuseum und Museum der Mutter für 

Einwohner der Stadt und Touristen offen. In den stilisierten barocken 

Räumlichkeiten sind u. a. Ausstellungen zur Geschichte Kryčaūs, des Schlosses 

und seiner Inhaber zu besichtigen. In der Bibliothek findet man Bücher des 17. – 

19. Jahrhunderts vor, von denen «Seelisches Gelübde» Simeons von Połack (1681) 

das älteste ist. Auf dem Plan steht noch die Wiederbelebung des Parks, der 

Pferdeställe und der restlichen Wirtschaftsbauten. 

Wertvoll und wichtig für östliche Gebiete von Belarus ist das 

architektonische Erbe in Žyličy, das allerdings bislang nur wenigen bekannt ist. 

Der dort befindliche ehemalige Prunksitz der Großadeligen und Industriellen 

Bułgaks – im  19. – 20. Jahrhundert Kernstück des Landguts Dabosna – ist mit 

seinen 4 000 Quadratmetern Fläche wohl das größte klassizistische Landschloss im 

ganzen Belarus. Gemeinsam mit dem verwilderten malerischen Park (18 ha) und 

Nebenanlagen erstreckt sich die einstige Länderei auf 100 ha. Wie es oft der Fall 

ist, überrascht die tiefe Provinz mit einem wahren Meisterwerk der Baukunst. Aus 

den Unruhen sowie unheilvollen Kriegszeiten des 20. Jahrhunderts ging das 

Schloss fast unbeschädigt hervor. Ähnlich wie in Krasny Bierah stand es in den 

1920 – 1990er Jahren als Arbeiterschule, Kinderheim und Tierzuchttechniker-

Fachschule in Diensten des Volkes. Während des Zweiten Weltkrieges wandelten 

die Nationalsozialisten das Bauwerk in ein Hospital um. Nach der Restauration, 

die 2009 begonnen hat und in drei Phasen ablaufen soll, werden in dem Gebäude 

das seit 1996 existierende Heimatmuseum und eine Kunstschule unter Dach und 

Fach kommen. In Zukunft ist auch die Einrichtung eines Hotels vorgesehen. 

Gelegentlich des Tages des belarussischen Schrifttums 2013 in Bychaū 

scheint man sich schließlich auf die Ruine des Stadtschlosses aus dem 17. 

Jahrhundert besinnt zu haben. Für eine partielle Restauration und Konservierung 

der einst mächtigen Zitadelle sind im Jahre 2013 ca. 120 385 Euro bereitgestellt. 

Einbezogen werden auch private Spenden und Sponsorengelder. Die 
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Ausgrabungen auf dem Areal des Schlosses ergaben bis Ende Juni 2013 über 4 000 

Funde. Das interessanteste archäologische Material wurde zum Tag des 

belarussischen Schrifttums in einem der beiden wiederhergestellten 

Verteidigungstürme präsentiert. Das Ende der Rekonstruktion wird auf das Jahr 

2018 fallen. 

Für zehnte von Landschlössern, die im besonders kläglichen Zustand sind, 

bieten Versteigerung und private Investitionen die einzige Rettungsmöglichkeit.               

So konnte das Schloss in Kraski (Hrodzienskaja Woblasz) – ein historistisches 

Bauwerk, einst Privateigentum der Adelsfamilie Siegień – 2010 für 120 000 Dollar 

in den Besitz des russischen Unternehmers W. Selichow übergehen. Der 

romantische Wohnsitz soll entsprechend den Anforderungen des 

Kulturministeriums mitsamt den Nebenanlagen originalgetreu wieder aufgebaut 

werden. Nach der voraussichtlich bis 2017 dauernden Wiederherstellung und 

Rekonstruktion beabsichtigt der Geschäftsmann das Schloss als Hotel oder zu 

Zwecken des Agrartourismus zu nutzen. Die Moskauer Kapitalgesellschaft 

«Russische Tradition», die im Jahre 2010 auf einer Auktion die ehemalige 

Residenz J. Bišeūskis in Łyntupy (Viciebskaja Woblasz) erstanden hatte, 

verpflichtete sich ebenso zur Bewahrung des Baudenkmals der Neorenaissance und 

will es nach einer sorgfältigen Restaurierung und Rekonstruktion in ein Kultur- 

und Wellnesszentrum verwandeln. Beides sind Angebote für wohlhabende 

Touristen und Urlauber, die statistisch gesehen zum größten Teil aus Russland 

stammen. Als elitär wird auch das Kultur- und Freizeitzentrum aufgefasst, das im 

einstigen Minsker Schloss der Vańkovičs nach dessen Renovierung und Umbau 

von 2009 – 2013 Einzug hielt. In dem Bauwerk des Klassizismus befinden sich 

derzeit Restaurants, die mit belarussischer, deutscher, österreichischer und 

asiatischer Küche aufwarten, ein Weinkeller, ein Ballsaal und eine 

Sommerveranda. Es soll künftig auch Heimstatt eines Zigarren- und eines 

Weinklubs sein. Darüber hinaus werden Konzerte, Kammerspiele, Ausstellungen 

und Modeshows eingeplant. Noch eine Adresse mehr für ein bemitteltes und 

kultiviertes Publikum.    

Um günstige Bedingungen für die Erhaltung des kulturhistorischen Erbes, 

Wiederherstellung und Anwendung der Baudenkmäler sowie für die Entwicklung 

des Kulturtourismus im Land zu schaffen, wurde 2011das Staatsprogramm 

«Burgen und Schlösser von Belarus» ins Leben gerufen. Es ist für den Zeitraum 

2012 – 2018 gedacht und umschließt 38 architektonisch und historisch wertvolle 

Bauten und archäologische Denkmäler. Die 7 Wehrbauten und Wohnsitze mit dem 

höchsten Erhaltungsgrad in Kamieniec, Ružany, Hrodna, Lida, Mir, Lubča und 

Niaśviž sollen wiederaufgebaut, restauriert und vor allem als Museen fortgeführt 

werden. Weitere 7 architektonische Sehenswürdigkeiten ‒ die Burg- und 

Schlossruinen in Navahrudak, Kreva, Halšany, Bychaū, Hieraniony, Smalany und 

Telmann ‒ unterliegen einer Konservierung. Neben den 

Konservierungsmaßnahmen sind in manchen Fällen auch Museumsausstellungen 

möglich. Auf die jeweilige Markierung und Gestaltung warten noch 19 

archäologische Denkmäler. 5 Burgstätten werden sich dem Programm gemäß als 

archäologische Museen präsentieren. Das bedeutendste Projekt dieser Art soll in 
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Minsk an der Stelle der mittelalterlichen Burg in die Tat umgesetzt werden. Die 

zur Verwirklichung des Programms «Burgen und Schlösser von Belarus» 

erforderlichen Geldmittel werden vorläufig auf etwa 10,514 Mio. Euro beziffert.  

 

Die acht sehenswertesten Burgen und Schlösser von Belarus 2014 

 

Bresckaja Woblasz 

Bergfried in Kamieniec 

Kamieniec, vul. Lenina 3-a, Tel. (01631)2 25 64                                                       

März – Okt. Mi – So 10 – 18 Uhr,                                                                               

Nov. – Febr. Mi – So 10 – 17 Uhr                                                                                                      

Der runde Verteidigungsturm wurde zwischen 1276 und 1288 vom Baumeister 

Aleksa als Bergfried der hölzernen Burg Kamieniec erbaut. Er ist der einzige in 

Belarus erhaltene Wehrbau des 13. Jahrhunderts mit Kennzeichen von Romanik 

und Gotik. Der Turm beherbergt seit 1960 eine Filiale des Brester 

Heimatmuseums. 2005 wurde die Museumsausstellung erneuert und ist derzeit in 

fünf Geschossen untergebracht. In nahezu 30 Metern Höhe ist die 

Aussichtsplattform zu erreichen, von der sich ein schöner Ausblick auf die Stadt 

Kamieniec bietet. 

Schloss der Švykoūskis in Pružany («Pałacyk») 

Pružany, vul. Savieckaja 50, Tel. 8(01632)2 03 06                                                                

Di – Fr, So 10 – 18 Uhr                                                                                                        

Das Baudenkmal der Neurenaissance stammt aus der Mitte des 19. Jahrhunderts 

und wurde von F. M. Lanci im Auftrag V. Švykoūskis errichtet. Es erfuhr bis zu 

seiner Restaurierung 1998 wechselnde Nutzung und wurde 1999 als 

Heimatmuseum eingeweiht. Eines der kostbarsten Objekte ist die Ikone «Heiliges 

Abendmahl» des 16. Jahrhunderts.  

Schloss der Sapiehas in Ružany 

Ružany, Tel. 8(01632)32 2 24                                                                                                      

Mi – So 9 – 18 Uhr                                                                                                           

Anfang des 17. Jahrhunderts als Renaissanceschloss des litauischen Kanzlers                     

L. Sapieha aufgeführt, wurde es 1700 im Bürgerkrieg weitgehend zerstört. In der 

zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts bemühte sich Kanzler A. Sapieha um die 

Wiederherstellung des Wohnsitzes. Nach einem Entwurf des sächsischen 

Architekten J. S. Becker wurde das Schloss 1784 – 1788 im Stil des 

barockisierenden Klassizismus um- und ausgebaut. Die Residenz der Sapiehas  in 

Ružany war vor allem für reiche Bibliothek und Theater weit über die Grenzen des 

Großfürstentums Litauen bekannt. Nach einer Beschlagnahme durch russische 

Behörden und einer Nutzung als Weberei im 19. Jahrhundert musste das Bauwerk 

jahrzehntelang verfallen. 1914 abgebrannt und 1930 teilweise restauriert, wurde 

der einstige Adelssitz im Jahre 1944 erheblich beschädigt. Seit 2008 laufen am 

Baudenkmal Restaurierungsarbeiten. Bis 2012 wurde die Haupteinfahrt mit den 

beiden Seitenflügeln wiederaufgebaut. Die restaurierten Gebäude beherbergen 

Expositionen des heimatkundlichen Museums sowie eine Ausstellungshalle. 

Während des ersten Festivals «Die Pforte von Ružany» im Juni 2011fand eine 
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Präsentation der virtuellen Bibliothek der Sapiehas im Museum statt. Zurzeit 

beschäftigen sich die Restauratoren mit dem östlichen Trakt der Schlossanlage, der 

nach Plänen der Museumswissenschaftler für ein historisierendes Theater des 18. 

und 19. Jahrhunderts und ein Hotel zugewiesen werden soll.  

 

Homielskaja Woblasz 

Schloss der Rumjantsews und Paskewitschs in Homiel                                                  

Homiel, pł. Lenina 4, Tel. +375(232)70 38 18                                                           

Hauptgebäude und Turm: Di – Fr 11 – 19 Uhr, Sa – So 10 – 18 Uhr                             

Grotte: Mi – Fr 11 – 19 Uhr, Sa – So 10 – 18 Uhr                                          

Ausstellungshalle: Di – So 10 – 18 Uhr                                                                

Wintergarten: Mo – Fr 11 – 19 Uhr, Sa – So 10 – 18 Uhr außer dem 1. und 3. 

Montag jedes Monats                                                                                                                        

Der Museumskomplex gehört zu den beliebtesten Touristenattraktionen von 

Belarus und ist nach dem Niaśvižer Schloss und der Brester Festung auf Rang drei.                      

Der klassizistische Mittelbau wurde 1777 – 1796 auf Wunsch des Feldmarschalls               

P. Rumjantsew vermutlich von I. Starow errichtet, um einen schönen Garten 

ergänzt und in der Folgezeit von J. Clark ausgebaut. Nachdem 1834 Fürst I. 

Paskewitsch den Besitz angetreten hatte, erfolgte neben der Umgestaltung des 

Parks eine umfassende Rekonstruktion des Wohnsitzes nach Plänen A. 

Idzkowskis. Zur architektonischen Dominante wurde ein 32 Meter hoher Turm, 

den der Fürst bewohnte und zur Unterbringung seiner Kunstsammlung nutzte. Mit 

den Sammlungen der Großadeligen nahm 1919 das kunsthistorische Museum im 

Homieler Schloss seinen Anfang. Im Bürgerkrieg sowie während des Zweiten 

Weltkrieges ging ein Großteil der Einrichtung und Kunstsammlung verloren. Der 

Wiederaufbau des beschädigten Baudenkmals dauerte bis in die 1960er Jahre 

hinein. Im mittleren Teil des Komplexes befinden sich die derzeit originalgetreu 

wiederhergestellten Räumlichkeiten wie der überkuppelte Säulensaal, das Weiße 

Gastzimmer, das Rote Gastzimmer und das Goldene Speisezimmer. Das Goldene 

Speisezimmer bietet Portraits der berühmten Persönlichkeiten des Homieler 

Gebietes und wird zu repräsentativen Zwecken genutzt, während im Weißen 

Gastzimmer Konzerte stattfinden. In der ehemaligen Schlosskapelle ist eine 

Sammlung der Kultgegenstände untergebracht und der Turm beherbergt eine 

Exposition, welche die Geschichte Homiels, des Schlosses und seiner Inhaber 

thematisiert. Der Park lädt zu einem entspannenden Spaziergang sowie zur 

Besichtigung einer Kunstgrotte, der Grabkapelle Paskewitschs (pseudorussischer 

Stil, 1870 – 1889) und der russisch-orthodoxen Peter-und-Paul-Kathedrale 

(Klassizismus, 1809 – 1824) ein. 

 

Hrodzienskaja Woblasz 

Alte Burg in Hrodna 

Hrodna, vul. Zamkavaja 20, Tel. 8(0152)74 39 14, 8(0152)74 39 06,                         

8(0152)74 08 33                                                                                                                    

Di – So 10 – 18 Uhr                                                                                                                
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Im 12. Jahrhundert als eine hölzerne Fürstenburg hoch über dem Nioman 

entstanden und nach 1398 auf Erlass Großfürst Vitaūts im gotischen Stil aus Feld- 

und Backstein erbaut, wurde die Alte Burg in Hrodna Mitte des 15. Jahrhunderts 

Residenz des polnischen Königs und Großfürsten Litauens Kazimir IV. Eine 

umfassende Rekonstruktion im Geiste der Renaissance erfuhr die Burganlage um 

1580, nachdem der König der Rzeczpospolita Stefan Batory nach Hrodna seinen 

Hauptsitz verlegt hatte. Die im Russisch-polnischen (1654 – 1667) und Nordischen 

Krieg (1700 – 1721) erheblich beschädigte Burg wurde wiederaufgebaut, im 

barocken Sinne rekonstruiert und diente als Ort der Sejm-Tagungen sowie zur 

Unterbringung der Sejm-Abgeordneten. Nachdem Hrodna ans Russische Reich 

gefallen war, wurden die noch erhaltenen Bauten der Alten Burg  nach einer 

Umgestaltung zu Kasernen, Hotel und Casino umfunktioniert. 1924, als Hrodna zu 

Zwischenkriegs-Polen gehörte, zog ins Gebäude ein 1920 vom Heimatforscher und 

Archäologen J. Jodkowski   gegründetes historisch-archäologisches Museum um. 

1990 wurde dem Museum ein Neubau des Neuen Schlosses übergeben und in der 

folgenden Zeit erhielt es als Filiale ein einzig erhaltenes hölzernes Wohnhaus des 

18. Jahrhunderts im Vorort Haradnica. In 30 Sälen sind über 8 000 Objekte 

ausgestellt. Die Grundexposition mit den Abteilungen Archäologie, Geschichte 

und Naturkunde befindet sich in der Alten Burg, während im Burghof freigelegte 

Fundamente und Grundmauern der Unteren Kirche aus dem 12. Jahrhundert zu 

besichtigen sind. Das Neue Schloss bietet die Dauerausstellungen «Neues Schloss: 

Ereignisse und Schicksal», «Bewahrte Kostbarkeiten», «Wunderbare Welt der 

Natur» und «Waffen voriger Jahrhunderte». 

Schloss in Mir 

Mir, vul. Čyrvonaarmiejskaja 2, Tel. 8(01596)2 82 70,                                             

8(01596)2 82 90                                                                                                                     

Mo – So 10 – 18 Uhr, außer dem letzten Dienstag jedes Monats                                         

Das Schloss in Mir, ein Juwel der belarussischen Baukunst, blickt auf eine 

wechselvolle Geschichte zurück. Es hat Stilkennzeichen von Gotik, Renaissance 

und Barock in sich aufgenommen. Um 1522 ließ es J. Iljinič, Starost von Brest und 

Marschall des Großfürstentums Litauen, vor allem zu repräsentativen Zwecken 

erbauen. Nachdem sein Neffe Graf J. Iljinič d. J. 1569 kinderlos verstorben war, 

erbte Fürst M.K. Radziviłł die Grafschaft Mir. Das nahezu fertiggestellte gotische 

Schloss wurde unter ihm durch die Errichtung eines Renaissancepalais und die 

Anlage eines italienischen Gartens in eine Sommerresidenz umgewandelt. Ende 

des 16. und in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts erlebte das Bauwerk seine 

Blütezeit; der Russisch-polnische (1654 – 1667) und Nordische Krieg (1700 – 

1721) fügten ihm großen Schaden zu. Nach 1738 im Stil des Barock wieder 

aufgebaut, geriet das Schloss Ende des 18. Jahrhunderts in Verfall und wurde 

während des Napoléonkrieges von 1812 stark beschädigt. Das 19. Jahrhundert 

überlebte der Bau als Ruine, deren Schicksal den damaligen Inhabern Mirs L. 

Witgenstein und N. Swjatopolk-Mirskij gleichgültig war. Erst 1924 begann der 

romantisch gesinnte M. Swjatopolk-Mirskij mit dem Wiederaufbau des Schlosses, 

der mit dem Tod des alten Romantikers und dem Beginn des Zweiten Weltkrieges 

abgebrochen wurde. Jüdisches Getto in den Kriegsjahren, Wohnstätte und Speicher 
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in der Nachkriegszeit, erfuhr das Baudenkmal erst in den 1980 – 2010er Jahren 

eine Restauration und Rekonstruktion als Museum und Hotel. Seit 2000 steht es als 

Objekt des Weltkulturerbes unter UNESCO-Schutz. In den 39 Sälen des Museums 

befinden sich Exponate vor allem zur Geschichte des Schlosses und seiner 

Besitzer. Eine Sonderausstellung ist dem jüdischen Getto während der 

nationalsozialistischen Okkupation gewidmet. Umschlossen von einem 

Landschaftsgarten des späten 19. Jahrhunderts ist die Grabkapelle der Swjatopolk-

Mirskijs östlich des Schlosses gelegen. Der eklektische Sakralbau mit Geprägen 

des Jugendstils wurde 1904 – 1910 nach Plänen des Architekten Marfeld errichtet. 

Neben den Grabmälern in der Krypta sind das mosaische Panneau «Pantokrator» 

an der Hauptfront sowie die restaurierte Innenausstattung sehenswert. 

 

Mahiloūskaja Woblasz 

Schloss der Potjomkins und Hałynskis in Kryčaū                                                           

Kryčaū, vul. Leninskaja 59, Tel. 8(02241)51 139,                                              

8(02241)52 385                                                                                                                      

Di – So 9 – 18 Uhr                                                                                                                

Das Schloss wurde zwischen 1778 und 1787 als Wohnsitz Fürst G. Potjomkins 

nach einem Entwurf von I. Starow im klassizistischen Stil errichtet. 1787 verkaufte 

Potjomkin die Besitzungen in Kryčaū mitsamt der Residenz an J. Hałynski. 1849 

beauftragte S. Hałynski B. Simon mit einer Rekonstruktion des Bauwerks im 

Geiste der Neugotik. Nach Plänen B. Simons wurde mutmaßlich auch ein Flügel 

nebenan ausgeführt. 1898 beschädigte ein Brand das Schloss. Die 

Wiederherstellung des Gebäudes durch den letzten Besitzer Kryčaūs S. Hałynski 

wurde wegen des Ersten Weltkrieges und der Revolution von 1917 unterbrochen. 

1918 ließ E. Gordeewa den verfallenen Adelssitz für ein Gymnasium herrichten. 

1919 in eine Arbeiterschule umgewandelt und seit 1960 als Internatsschule 

fortgeführt, bedurfte das Gebäude in den Achtzigerjahren wegen Baufälligkeit 

einer umfassenden Restauration. Die Wiederherstellung wurde 1988 begonnen und 

konnte erst 2008 abgeschlossen werden. Nach der feierlichen Eröffnung am 16. 

Februar 2008 ist der einstige Wohnsitz Potjomkins und der Adelsfamilie Hałynski 

ein Domizil für das Heimatmuseum und das Museum der Mutter. Im Erdgeschoß 

befindet sich ein Standesamt. Das Heimatmuseum verfügt über rund 20 000 

Exponate, darunter archäologische Funde, eine Münz- und eine Waffensammlung, 

eine Sammlung von regionalen Trachten, landwirtschaftliche Geräte und Keramik.  

 

Minskaja Woblasz  

Schloss der Radziviłłs in Niaśviž                                                                                   

Niaśviž, vul. Leninskaja 19, Tel. (+375-1596)23 0 35,                                                   

(+375-1596)23 5 56                                                                                                                  

Mo – So 9 – 18 Uhr                                                                                                              

Der erste Spatenstich für die Schlossanlage erfolgte 1583 im Auftrag Fürst M.K. 

Radziviłł Sirotkas. In ihrer ersten Bauphase lässt sich die Residenz der mächtigen 

Majoratsherrn auf  Ende des 16. – Anfang des 17. Jahrhunderts datieren und weist 

Stilgepräge der Renaissance auf. Während der Kriegswirren des 18. Jahrhunderts 
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mehrfach beschädigt, wurde das Schloss immer wieder aufgebaut und im Sinne 

von Barock, Rokoko und Klassizismus überarbeitet. Unter M.K. Radziviłł 

Rybeńko und K.S. Radziviłł Panie Kochanku erfuhr es die höchste Blüte, die mit 

dem Tod des letzten Majoratsherrn D. Radziviłł 1813 und der Sequestration des 

Majorats durch die russische Regierung ein bitteres Ende nahm. Ein Großteil des 

Schlossvermögens gelangte nach St. Petersburg, Moskau und Charkow. Obwohl 

die Verwandten der Radziviłłs in Deutschland und Österreich 1814 viele 

Besitzungen in Belarus zurückgewinnen konnten, fiel das Niaśvižer Schloss in 

einen jahrzehntelangen Dornröschenschlaf, aus dem es 1875 mit der Rückkehr der 

Berliner Majoratserben A.W. und M.D. Radziviłł erwachte. Mit dem Namen 

Maryja Darota Radziviłłs ist die Wiederbelebung der verfallenen Residenz sowie 

die Aktivierung des kulturellen und öffentlichen Lebens in Niaśviž verbunden. Auf 

ihr Betreiben entstand ein Komplex von malerischen Gärten um die Schlossanlage, 

der sich zwischen 1879 und 1914 zu einer einmaligen Parklandschaft entwickelte. 

Während des Ersten Weltkrieges wurde das Schloss zum Hospital. Zwischen 1921 

und 1939 gehörte Niaśviž zu Polen. Nach dem Beginn des Zweiten Weltkrieges 

und der Angliederung von Westbelarus der BSSR wurde das Niaśvižer Majorat 

aufgehoben. Unter Nationalsozialisten diente das Bauwerk 1941 – 1944 wieder als 

Hospital und anschließend erfuhr es bis Ende der 1990er Jahre eine Nutzung als 

Sanatorium. Nach einer Restauration von 2004 bis 2012 beherbergt das ehemalige 

Residenzschloss der Radziviłłs – seit 2005 auf der Liste des Weltkulturerbes der 

UNESCO – das meistbesuchte Museum der Republik Belarus. In 39 Sälen, 

darunter originalgetreu wiederhergestellte repräsentative Säle und Wohngemächer, 

Schlosskapelle und Zeughaus, lässt sich die reiche Geschichte des Baudenkmals, 

seiner Erbauer und Besitzer zurückverfolgen. In dem vom Hauptturm überragten 

«Kamianica» an der südlichen Seite befinden sich ein Restaurant und ein Hotel, 

beides mit historischem Kolorit.   
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В кратком вступлении к статье даётся статистика их сохранности на 

территории Беларуси. Из 150 замков и более 90 дворцов и усадеб полностью 

или частично сохранились приблизительно 15 замков, а также 57 дворцов и 

усадеб, имеющих потенциально важное значение для развития 

экскурсионного туризма в Республике Беларусь. 

Раздел «Краткий историко-искусствоведческий экскурс» содержит 

сведения об истории замковой архитектуры на территории Беларуси, начиная 

от замков Раннего и Высокого средневековья (X – XIV вв.), выполняющих 

преимущественно оборонные функции, Позднего средневековья и начала 

Нового времени (XV – XVII вв.), объединяющих оборонные и 

репрезентативные  функции, до дворцово-парковых комплексов XVIII – н. 

XX в. Типологическая характеристика даётся, исходя из следующих 

критериев: привязка к местности, особенности планировки, строительный 

материал, архитектурный стиль. Освещаются такие аспекты, как роль 

внешних  замковых укреплений (вал, ров с водой, рондель, бастион и т. п.) в 

Средние века и начале Нового времени, окончательный отказ от подобных 

укреплений в XVIII в. и развитие садово-паркового искусства до начала XX 

в. В качестве примеров различных типов замков и архитектурных стилей 

рассматриваются княжеские и городские замки с преимущественно 

оборонительными функциями в Гродно, Новогрудке, Лиде и Крево, башня-

донжон в Каменце (XII – XIV вв., романский и готический стиль), 

королевские и магнатские замки-резиденции (Геранёны, Мир, Гродно, 

Несвиж, Любча, Ружаны, Гольшаны, Смоляны), городские замки (Заславль, 

Быхов), сохранившие оборонительные функции (XV – XVII вв., поздняя 

готика, ренессанс, маньеризм, раннее барокко), королевские, магнатские и 

шляхетские дворцы-резиденции (Гродно, Ружаны, Святск, Дятлов, Скоки, 

Пинск; XVIII в., барокко, рококо, ранний классицизм), дворцы и усадьбы 

дворян и промышленников в Гомеле, Жиличах, Воложине, Снове, Полонечке 

(XVIII – XIX вв., классицизм), Koссово, Прилуках, Юрцево, Бердовке, 

Россонах, Головичполье (XIX в., неоготика), Смиловичах, Лынтупах, 

Taрново, Лущиках, Пружанах, Красном Береге (XIX в., неоренессанс), 

Желудке (XX в., необарокко), Жемыславле, Щучине, Высоком (XIX в., 

неоклассицизм), Демьянках (XIX в., псевдорусский стиль), Красках, Опсе, 

Ястрембеле (XIX – XX вв., эклектика). 

В разделе «Время и судьба» прослеживаются исторические судьбы 

белорусских замков, дворцов и усадеб, предпринимается попытка ответить 

на вопрос, почему не все они сохранились до наших дней. Выделяются 

следующие группы причин: 1) военно-исторические (разграбление, 

разрушения и повреждения во время военных конфликтов, 

невостребованность средневековых замков в связи с усовершенствованием 

военной техники и изменением характера боевых действий); 2) 

экономические (нецелесообразность восстановления разрушенных 

архитектурных объектов, выгода от разборки руин и продажи 

стройматериалов, отсутствие финансовых средств, разорение владельцев и их 

частая смена); 3) идеологические (секвестр владений представителей 
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дворянства, участвовавшего в национально-освободительных восстаниях или 

военных действиях, направленных против Российской империи; 

национализация дворцов и усадеб советской властью с их последующим 

приспособлением под административные здания, учреждения образования, 

культуры или здравоохранения, сопровождавшееся уничтожением 

интерьеров, части построек и т. п.; объекты, которым не нашлось применения 

в новых условиях, пустовали и были обречены на медленное разрушение); 4) 

цивилизационные (отсутствие до конца XIX – н. XX в. понятий «памятник 

истории и культуры», «памятник архитектуры», законов об их охране                                 

и соответствующей государственной политики и т. д.); 5) прочие (например, 

недолговечность дерева как строительного материала, из которого было 

сооружено большинство средневековых замков).  

В разделе «Новая жизнь» освещается история восстановления 

некоторых значимых памятников замковой и дворцовой архитектуры в 

период с 1970-х по 2010-е гг., отмечаются перспективы их использования в 

туристической отрасли Республики Беларусь. На примерах восстановления 

замков в Мире, Лиде, Любче, дворца в Святске (Гродненская область) и 

Несвижского замка (Минская область) выявляются некоторые проблемы и 

негативные тенденции, наметившиеся в этой сфере деятельности и 

приведшие к непродуманным решениям    и ошибкам. Важнейшими 

проблемами реставрации архитектурных объектов в Беларуси являются 

нехватка квалифицированных архитекторов-реставраторов, а также 

недостаток средств и времени для проведения историко-архитектурных, 

археологических исследований и грамотного выполнения реставрационных 

работ, стремление получить прибыльный туристический продукт с 

незначительными временными и материальными затратами. Отмечаются 

случаи, когда реставрация неоправданно подменяется исторической 

стилизацией, используются современные строительные технологии, 

появляются чужеродные элементы, искажающие исторический облик 

объектов. Указываются объективные причины, затрудняющие работу 

исследователей и реставраторов: плохая сохранность памятников, отсутствие 

документальных материалов, фиксирующих состояние памятника в ту или 

иную эпоху.  В связи с этим едва ли можно говорить о реставрации 

большинства замков и дворцов в чистом виде, скорее, о восстановлении                     

и приспособлении архитектурных памятников с элементами реставрации, 

стилизации и трансформации. В качестве примера наиболее грамотной 

реставрации приводится дворец в Красном Береге Гомельской области. 

Значительная часть объектов используется для размещения музейной 

экспозиции, объединяет функции музея и гостиницы или культурного центра 

(замок в Мире и усадьба в Залесье Гродненской области, замок в Несвиже 

Минской области, Ружанский и Коссовский дворцы, Пружанская усадьба, 

Скоковская усадьба в Брестской области, дворцы в Гомеле и Красном Береге 

Гомельской области, Жиличский дворец в Могилёвской области). Иногда 

под одной крышей соседствуют музейные экспонаты и государственные 

учреждения («Дом гражданских обрядов» в Кричевском дворце и «Дворец 
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бракосочетаний» в Пинском дворце Бутримовича). Наконец, в ряде случаев 

бывшие «дворянские гнёзда» превращаются в учреждения образования 

(Дворец в Щучине Гродненской области), культурно-оздоровительные 

центры (Дворец в Святске Гродненской области и усадьба в Лынтупах 

Витебской области), гостиничные комплексы или центры досуга (усадьба в 

Красках Гродненской области и Слепянская усадьба в Минске). В конце 

раздела приводятся основные положения государственной программы 

«Замки Беларуси», рассчитанной на 2012 – 2018 гг. 

Раздел «Восемь наиболее интересных замков, дворцов и усадеб 

Беларуси на 2014 год» содержит характеристику наиболее значимых для 

экскурсионного туризма памятников замковой, дворцовой и усадебной 

архитектуры с действующими музейными экспозициями. Брестская область 

представлена  башней-донжоном XIII в. в Каменце (Каменецкий столп), 

усадьбой Швыковских XIX в. в Пружанах («Пружанский палацик») и 

дворцом Сапег XVII – XVIII вв. в Ружанах. В Гомельской области 

выделяется Гомельский дворец Румянцевых и Паскевичей XVIII – XIX вв., в 

Гродненской – Старый замок XII – XIX вв. в Гродно и замок XVI – XX вв. в 

Мире. По Могилёвской и Минской областям в список включены 

соответственно  Кричевский  дворец  Потёмкиных  и  Галынских  XVIII – 

XIX вв. и Несвижский замок Радзивиллов XVI – XX вв.  

Практическая значимость статьи определяется тремя аспектами 

использования её данных: 1) при конкретизации архитектурных объектов, с 

которыми могут быть связаны локальные легенды, для студентов-

практикантов, собирающих фольклорную несказочную прозу в той или иной 

местности; 2) на практических занятиях по немецкому языку при 

рассмотрении страноведческих тем, связанных с Беларусью (например, темы 

«Reiseland Belarus», «Kulturtourismus in der Republik Belarus», «Belarussische 

Baukunst»); 3) в сфере экскурсионного туризма при работе с группами из 

Германии, Австрии и Швейцарии или для информирования через 

Глобальную сеть носителей немецкого языка, интересующихся замковой и 

дворцовой архитектурой Беларуси.  
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Раздзел 2 

 

ФАЛЬКЛОР – ЛІТАРАТУРА – МОВА 
 

 

 

 

 

Елена Вострикова  

 

ФОЛЬКЛОР В РОМАНЕ МИЛАНА КУНДЕРЫ «ШУТКА» 

 

Милан Кундера – популярный чешский романист, чьи книги находятся 

в списке мировых бестселлеров. В 1979 г. писатель эмигрировал во Францию 

и с 1990-х перешел на французский язык. Милану Кундере принадлежит 

большое количество романов, рассказов, пьес. Тем не менее, одним из 

лучших является его первый роман «Шутка», вышедший в 1967 г. и 

сделавший его имя знаменитым. Этот роман поставил Кундеру в один ряд с 

крупнейшими писателями современности. В то же время это было последнее 

произведение, увидевшее свет на родине Кундеры  – в Чехословакии. 

Роман повествует об общественно-политической жизни в 

Чехословакии 1950 – 1960-х гг., о влиянии системы тоталитарной власти на 

человеческие судьбы, о силе абсурда, который проникает в жизнь людей и 

ломает их. «Шутка» – «роман своего времени», свидетельство и активная 

гражданская позиция писателя, при этом, однако, иногда «перегруженная» 

многочисленными отступлениями и размышлениями «по поводу» [2, 114], – 

пишет русская исследовательница В. Новоселова. Роман имеет несколько 

сюжетных линий, связанных с четырьмя героями: Людвигом, Ярославом, 

Косткой и Геленой. В разных частях романа повествование ведется от имени 

одного из названных персонажей, то есть наблюдается некий 

мультиперспективизм, поскольку автор одни и те же события показывает 

глазами разных людей. 

Фольклор занимает важное место в идейном содержании романа. 

Фольклорная линия связана, прежде всего, с именами Ярослава и частично 

Людвига. Автора интересует такой круг проблем, как бытование и роль 

фольклора в современном мире. Он много пишет об отношении к фольклору 

и народной музыке в ХХ веке, о том, каково  восприятие народного 

творчества у разных поколений и какова его роль в разных политический 
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системах. Милан Кундера вводит в повествование описание народных 

свадебных обрядов и старинного моравского обряда «Конница королей». 

Рассмотрим подробнее эти моменты. 

Много внимания Милан Кундера уделяет размышлениям о моравской 

народной музыке, которую устами Людвига называет «Эльдорадо 

музыкального искусства» [1, 55]. Кстати, сам писатель увлеченно занимался 

музыкой, имел музыкальное образование. Он играл в народной капелле, как и 

герои романа Людвиг и Ярослав, для которых музыка является главным 

занятием в жизни. 

Четвертая часть романа содержит обширные музыковедческие 

рассуждения писателя о народных песнях Южной Моравии, о которых он 

пишет не только профессионально, музыкологически, с размещением 

нотного материала на страницах романа, но и поэтически, метафорически. С 

одной стороны, Кундера дает нотный текст и употребляет такие 

музыкальные термины, как «малая септима», «эолийский, дорийский и 

миксолидийский лад», «увеличенная кварта», «вводный тон», «кодовое 

своеобразие» и др. Говорит о разнообразии, многозначности и загадочности 

моравских песен. Подчеркивает разницу между чешскими и моравскими 

народными песнями, делая вывод, что чешские восходят к барочной музыке, 

но моравские нет, поскольку здесь был ниже уровень цивилизации и слабая 

связь сельчан с замками. Кундера сравнивает моравские народные песни с 

танцующей женщиной из «Тысячи и одной ночи», что постепенно 

сбрасывает  с  себя  один убор за другим. По мнению романиста, первый 

убор – самые молодые песни западноевропейского характера, второй убор – 

песни венгерского происхождения, третий убор – славянские песни ХVІІ–

ХVІІІ вв., четвертый убор – старинные песни ХІV в. После этого остаются 

самые древние песни, восходящие к языческим временам, основанные на 

самой старинной системе музыкального мышления. Кундера относит 

моравские народные песни к той же эпохе музыкального мышления, что и 

песни, исполнявшиеся в Древней Греции. «В них сохраняется для нас время 

античности» [1, 184]. О положении народной музыки в современном мире 

чешский писатель говорит очень поэтично: «Наша народная музыка – это 

спящая принцесса из прошлых веков истории. Наша задача – разбудить ее» 

[1, 192]. Романист мечтает, что она сольется с современной жизнью и будет 

развиваться вместе с ней. Чешский исследователь Ян Шнейдер заметил: 

«Музыка в «Шутке» является не просто объектом эстетических рассуждений 

и споров о ее функции в обществе, но автор понимает музыку как одну из 

ценностей этого мира» [5, 209]. 

Ярослав описывается в романе как моравский патриот и фольклорист, 

который всю жизнь играл в моравской народной капелле, мечтал передать 

любовь к музыке сыну Владимиру. С образом Ярослава связано описание 

свадебного моравского обряда. Даже собственную свадьбу Ярослав 

использует во благо своих этнографических увлечений. Он устраивает ее 

«…в духе старинных народных традиций: национальные костюмы, капелла с 

цимбалами, посаженный отец, произносящий витиеватые речи, перенос 
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невесты через порог, песни и вообще множество круглосуточных церемоний, 

которые он, разумеется, воссоздал в большей степени по этнографическим 

книгам, нежели по живым воспоминаниям» [1, 65]. Сам Кундера по этому 

поводу замечает, что Ярослав вычеркнул какие бы то ни было библейские 

мотивы, но именно они и составляли главный материал свадебных причетов. 

Автор показывает существовавшую в тоталитарном коммунистическом 

государстве цензуру даже в отношении фольклорного материала. 

Образ Ярослава создается писателем как образ человека, который 

живёт в вымышленном мире фольклорных представлений. Белорусская 

богемистка Ирина Шабловская заметила, что этот образ имеет в романе 

«альтернативный смысл» [3, 80]. В романе рассказывается история женитьбы 

Ярослава, история его любви. Ярослав влюбляется во Власточку, 

танцовщицу из своего ансамбля, которая однажды на репетиции вдруг 

неудачно упала и сломала себе ногу. Ярослав во Властином страдальческом 

облике увидел другой, гораздо более знакомый ему по фольклору. «Власта 

ведь была “бедная девчоночка”, образ стольких народных песен! Бедная 

девчоночка, у которой нет на свете ничего, кроме чистоты, бедная 

девчоночка, всеми обиженная, бедная девчоночка в стареньком платьице, 

бедная девчоночка-сиротинушка» [1, 199]. На самом деле у нее были очень 

зажиточные родители, то есть в реальности все было совсем не так. Но с тех 

пор Ярослав воспринимал Власту в свете народной песни. Он устраивает 

истинно моравскую свадьбу. Кундера широко использует оригинальный 

фольклорный материал и очень подробно, на многих страницах описывает 

старинный моравский свадебный обряд, говоря, что «…многовековая 

традиция <…> подхватывала одного человека за другим и вовлекала в свой 

благостный поток. В этом потоке один уподоблялся другому и становился 

человечеством» [1, 201]. Приведем частично тот фольклорный материал, 

который использует Милан Кундера (в переводе Нины Шульгиной): 

Высокочтимые парубки и девицы, 

Судари и сударушки! 

Я вас затем в покои пригласил,  

Что здешний молодец желанье изъявил, 

Чтоб поспешили вы в дом Власты Нетагаловой с ним вместе,  

Поелику дочь его, девицу благородную, он взял себе в невесты [1, 200]. 

Позволим себе несколько слов по поводу перевода фольклорного 

материала. Он несколько русифицирован и архаизирован и не только в 

данном случае. Нам кажется, что вместо «сударей» и «сударушек» можно 

было оставить чешское «панове». Вместо «поелику» оставить, как и было в 

оригинале, простое «потому что», а вместо «высокочтимых» использовать 

эпитет «уважаемые» [см. 4, 147–151]. Хотя в целом хотелось бы отметить 

высокий профессионализм переводчика и хорошее качество 

художественного перевода. 

Перед Власточкиным домом посаженный отец запричитал: 

Мы путники усталые, 

Хотим учтиво вас просить  
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Сей дом почтенный нам дозволить посетить, 

Чтоб жажду-голод малость утолить [1, 201]. 

Старик из дома невесты обращается к матери вместо самой невесты, 

которая в это время стоит на коленях:  

Матушка родная, простите меня, буде в чем вас обидела! 

Матушка родимая, Христом Богом прошу, отпустите мой грех,  

Буде в чем вас обидела! 

Матушка, свет вы мой, пятью Господними ранами заклинаю вас,  

Простите меня, буде в чем вас обидела! [1, 203]. 

Вечером подружки сняли розмариновый венок с Властиной головы и 

торжественно отдали его Ярославу. Воспоминание о розмариновом веночке 

умиляло Ярослава всю жизнь гораздо больше, чем их первая с Властой 

близость. 

Приведем еще одну фольклорную песню, использованную писателем в 

романе. Это свадебная песня перед брачной ночью: 

На крыльце стояла, 

Красою сияла, 

Что ала розочка. 

С крыльца соступила,  

Красу погубила 

Моя ухажорочка [1, 205]. 

Это не все оригинальные тексты, используемые романистом в 

произведении при описании свадебного моравского обряда. 

Центральное место среди фольклорного материала в романе занимает 

описание старинного обряда «Конница королей». Кундера замечает: 

«Моравский живописец Упрка пригласил в начале века в Моравию 

скульптора Родена. Он показал ему «Конницу королей». Роден якобы пришел 

в полнейший восторг от этой красоты и воскликнул: это же Эллада! О 

скульптурах Родена здесь никто не имеет никакого понятия, но это изречение 

знает каждый. Все видят в нем лишь выражение восторга. Но мне-то ясно, 

что у этого изречения есть вполне точный смысл» [1, 184–185]. Таким 

образом, для Кундеры этот обряд по древности и значимости сопоставим с 

искусством Древней Греции, равно как и старые моравские песни. 

Романист размышляет о том, что означает обряд. Существует предание, 

что после того, как венгерский король Матиаш потерпел в Чехии поражение 

и бежал в Венгрию, его конница на моравской земле укрывала его от 

чешских преследователей и кормила его и себя подаяниями. Считалось, что 

«Конница королей» хранит память именно об этом историческом событии, 

но, по мнению Кундеры, достаточно порыться в старых летописях, чтобы 

установить, что обычай уходит корнями в более древнюю эпоху. «Уж не 

восходит ли она к языческим временам и не является ли памятью об обрядах, 

когда мальчиков посвящали в мужчины? И почему король и его пажи в 

женских платьях? Отражало ли это то, что некая воинская дружина (пусть 

Матьяша или некая иная, гораздо более древняя) препровождала своего 

повелителя, переодетого в женское платье, через страну недругов, или это 
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отголосок старого языческого поверья, по которому переодевание охраняет 

от злых духов? И почему король на протяжении всего пути не смеет 

вымолвить ни единого слова? И почему обряд называется «Конница 

королей», тогда как король в ней всего один?.. «Конница королей» – 

загадочный обряд; никто не знает, что, собственно, он значит, что выражает 

собой, но как египетские иероглифы прекрасны для тех, кто не может 

прочесть их (и воспринимает их лишь как фантастические рисунки), так, 

пожалуй, и «Конница королей» потому столь прекрасна, что исходный смысл 

ее зова давно утерян и с тем большей силой на первый план выступают 

жесты, цвета, слова, привлекающие внимание сами по себе, своим 

собственным образом и формой» [1, 346]. 

Писатель подробно описывает этот обряд: выборы и одевание короля, 

как король и пажи едут и просят подаяние, то, что у короля во рту роза, как 

убраны кони и одеты всадники. «…У лошадей на груди были большие 

пряничные сердца, густо изукрашенные зеркальцами и цветной глазурью, на 

лбу – бумажные розы, а гривы проплетены лентами цветной креповой 

бумаги. Все трое молчаливых всадников были в женской одежде: широкие 

юбки, сборчатые накрахмаленные рукава, на голове богато убранные чепцы; 

лишь у короля вместо чепца сверкала серебряная диадема, а с нее свисали 

вниз три длинные и широкие ленты, голубые по бокам, красная посередке, 

полностью закрывавшие его лицо и придававшие ему вид таинственный и 

величавый» [1, 248]. 

С фольклором мы связываем в романе также образ Гонзы, товарища 

Людвига по штрафбату и рудникам. В чешских сказках и вообще чешском 

фольклоре Гонза – очень популярный персонаж, смелый, веселый, 

находчивый, острый на язык. Таким в романе и предстает перед нами 

представитель «черных баронов». Так в Чехословакии называли тех, кто 

попадал за какие-то провинности в штрафные воинские формирования. 

Кундера замечает, что в Гонзе «ухмылялся плебейский дух пригорода» [1, 

77], позиционируя его, таким образом, как представителя народа. Именно 

Гонза в романе задумывает и приводит в исполнение всякие проделки, 

подталкивает своих товарищей не покоряться судьбе, говорит остроумными 

и смешными присказками и являет собой воплощение духа свободы и 

сопротивления как обстоятельствам, так и системе в целом. 

Также писатель актуализирует в романе легенду о Крысолове. Ярослав 

называет Крысоловом Людвига. «Именно так и было. Стоило ему заиграть на 

флейте, как мы сразу к нему валом валили. Там, где его идеи были слишком 

расплывчаты, мы кидались ему на помощь» [1, 191]. Здесь речь идет о 

моральном, психологическом и интеллектуальном влиянии Людвига на своих 

товарищей. Чтобы показать силу этого влияния, Милан Кундера и 

обращается к известному в мировой литературе и фольклоре образу 

Крысолова. 

Кундера очень часто и много рассуждает в романе о великом значении 

фольклора и народного искусства именно для чешского народа. По мнению о 

романиста, многие западноевропейские народы могут легко отстранить 
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народное искусство от своей культуры, но только не чехи. В ХVІІ–ХVІІІ вв. 

чешский народ почти перестал существовать. «В ХІХ ст. он, собственно, 

родился во второй раз и выглядел ребенком среди старых европейских 

народов» [1, 175]. По мнению писателя, хотя у чехов и было великое 

прошлое, но оно было отделено от него пропастью в двести лет, чешский 

язык стал принадлежностью необразованного люда. Но главное, что тихо и 

незаметно продолжали чехи создавать, так это культуру песен, сказок, 

пословиц и поговорок, которые стали мостом к современности через 

двухсотлетнюю пропасть. Фольклор стал «тоненьким стволом непрерывной 

традиции» [1, 175], на котором стали создавать новую литературу и музыку. 

Ярослав мысленно оправдывается перед своим сыном Владимиром в  

«фольклорном фанатизме», потому что он слышит, что «в народном 

искусстве <…> струятся соки, без которых чешская культура бы высохла. В 

звуки этих струй он влюблен» [1, 175].  

Кундера подчеркивает, что увлечение фольклором возросло в годы 

Второй мировой войны, когда чехи пытались противостоять идее, что они – 

говорящие на славянском языке немцы. Романист делает экскурс в историю и 

рассматривает функционирование фольклора в разные эпохи. Он уверен, что 

в ХІХ ст. чехи пробудили народные песни от смертельного сна. Патриоты 

перенесли народное искусство в песенники. Но потом цивилизация стала 

оттеснять фольклор. На рубеже ХІХ–ХХ вв. вновь стали зарождаться 

этнографические кружки, чтобы перенести народное искусство обратно – из 

песенников в жизнь. Особенно на Мораве устраивались народные праздники, 

«Конницы королей», плодились народные ансамбли. Но, по мнению 

чешского писателя, быстрее, чем фольклористы возродили вновь народное 

искусство, цивилизация разрушила его. Однако Вторая мировая война влила 

в чехов новые силы, потому что речь шла о жизни и смерти. «Мы слушали 

народные песни и осознавали вдруг, что они и есть основа основ» [1, 176]. С 

периодом войны связаны воспоминания Ярослава об организации в его 

деревне «Конницы королей», которая превратилась в демонстрацию того, что 

эта неодолимая чешская конница послана из глубины веков. Кундера 

подчеркивает: «Народная песня или народный обряд – это тоннель под 

историей, в котором сохранилось много из того, что на поверхности давно 

сметено войнами, революциями и беспощадной цивилизацией» [1, 183]. 

Своеобразно интерпретирует писатель положение и роль фольклора и 

народной музыки в эпоху коммунизма. В это время моравские и словацкие 

народные песни наводнили институты, праздники Первомая, молодежные 

гулянья и эстрады. Капеллы пели по старинке не только о Яничке, что убил 

свою милую, но и новые песни о том, как «хорошо живется там, где нет 

пана», о Сталине, о вспаханном поле, о дожинках на кооперативном поле. 

Коммунистическая партия горячо это поддерживала. Коллективистский дух 

эпохи полностью сочетался с тем, что фольклор – коллективное искусство. 

Однако в финале романа Ярослав оказывается «…старым, одиноким, 

изгнанным королем. Честным и обнищавшим королем, королем без 

наследников. Последним королем» [1, 401]. Речь идет о том, что его сыну и 
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ему самому оказали честь, назначив в «Коннице королей» Владимира 

королем. Момент, когда к нему подскакал мужчина и сказал: 

Гилом, гилом, слушайте! 

Свет наш батюшка, просить мы вас пришли 

Пожаловать нам сына в короли [1, 337], – 

воспринимается Ярославом как триумфальная минута его жизни. Так же у 

его отца просили пожаловать в короли его самого, только двадцать лет назад. 

 Ярослав на протяжении всего фольклорного праздника был уверен, 

что на коне его сын, лицо которого закрыто согласно традиции, а на уста 

наложена печать молчания. Случайно Ярослав узнает, что Владимир уехал на 

мотоцикле в другой город, заявив при этом матери, что не будет участвовать 

в том, что делается по указке сверху. «Его больше увлекают мотоциклы, чем 

кобылы в лентах. Ну и что из того? Владимир – современный человек» [1, 

399], – бросает мужу Власта. Ярослав, всю жизнь отдавший фольклорному 

ансамблю и считавший участие сына в качестве короля в обряде венцом 

своей деятельности, символом передачи традиции молодому поколению, 

понимает, что его идеалы и идеалы Владимира не совпадают. «Мой сын. Мой 

самый близкий человек. Я стою перед ним и не знаю, он ли это. Что же я 

тогда знаю, если не знаю даже этого? В чем же у меня есть уверенность на 

этом свете, если даже в этом ее нет?» [1, 362]. С Ярославом прямо на 

концерте случается инфаркт.  

Герой всю жизнь прожил одновременно и в реальном, и в 

вымышленном фольклорном мире. Веровал в их гармонию. Разрушение 

иллюзий стоит этому персонажу здоровья, если не жизни. Об этом Кундера 

умалчивает, поскольку роман завершается тем, что Ярослава увозит машина 

«скорой помощи». Другой же персонаж романа Людвиг замечает, что 

«…судьба зачастую кончается задолго до смерти и что судьба Ярослава 

приблизилась к своему концу» [1, 413]. Открытый финал оставляет читателю 

свободу интерпретации событий, касающихся судьбы фольклора в 

современном мире и отношения к нему молодого поколения. Сам же Ярослав 

в результате горьких размышлений пришел к выводу, что народное 

искусство год от году теряет приверженцев, что оно почти уже умерло. То, 

что по радио часто звучит народная музыка, считает Ярослав, не должно 

людей вводить в заблуждение. Это развлекательная музыка, а не народное 

искусство. Он с горечью размышляет о смешении настоящего народного 

искусства с кичем. Иронически думает, что не удивился бы, если бы 

функционеры превратили «Конницу королей» в «Конницу партизан». 

Таким образом, можно сделать вывод, что фольклор – важная 

составляющая романа Милана Кундеры «Шутка». Писатель отводит много 

места описанию моравских народных обрядов, размышляет о фольклоре в 

современном мире и о его роли в истории чешского народа в разных 

столетиях. Предметом рефлексии становятся моравские народные песни. 

Кундера даже использует в романе нотную запись песен. Фольклор 

становится важным увлечением нескольких центральных персонажей романа 

и органично вплетается в сюжетную канву произведения. В концепции 
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образов второстепенных героев также обыгрывается фольклорный материал. 

Фольклорная тема – один из основополагающих идейных и проблемных 

векторов данного романа. 
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Фольклор является основой гуманитарной культуры. Постепенно 

усложняясь с прогрессом цивилизации, фольклор создал предпосылки для 

возникновения высокой культуры. Разделение общества на народ и высшие 

сословия (плебс и аристократию) стало причиной появления двух 

поляризованных культур: традиционной (фольклор) и элитарной (высокой). 

Это размежевание не прошло бесследно. Сохранились жанровые формы, 

свидетельствующие о фольклорных корнях и родовых муках высокой 

культуры. Басня – один из самых наглядных примеров. Жанрово она близка 

притче, пословице, сказке, анекдоту, которые неразрывно связаны с 

фольклором. Показательно, что родоначальником басни считается 

древнегреческий раб Эзоп. У свободных граждан Эллады, очевидно, не 

лежала душа к «низкому» жанру. Плебейскую идеологию исповедовало 

также творчество древнеримского баснописца Федра. И лишь во II веке н. э. 

вольноотпущенник Бабрий попытался приспособить басню ко вкусам 

образованной публики.  

После античности новый взлет басня переживает в эпоху классицизма. В 

этот период, оказавшись вовлеченной в орбиту высокой культуры, она 

наиболее полно реализует свой художественный потенциал (Лафонтен, 

Геллерт, Хольберг, де Ириарте, Красицкий, Сковорода, Кантемир, 

Тредиаковский, Сумароков, Дмитриев, Хемницер, Измайлов и др.). 
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Преобладающий вид художественной условности в басне – аллегория, 

составные части басенного пафоса – обличение и нравоучение. Этот 

небогатый арсенал ограничивает творческие возможности жанра, придает 

ему плохо совместимую с высокой художественностью одномерность.  

Следует также сказать о концептуальной ограниченности басни. 

Короткий незамысловатый эпизод и вывод из него, чаще – тривиальный, 

реже – парадоксальный, что ненамного лучше, –  в это прокрустово ложе не 

умещается глубокая развернутая мысль. Кроме того, общее для литературы 

противоречие между культурой и натурой (разумом и чувствами) в жанре 

басни, как правило, разрешается в фольклорном ключе, то есть если и в 

пользу культуры, то низовой. И это притом, что критерий художественности 

связан с активизацией высокого культурного начала. 

Лучшим русским баснописцем по праву признан И. А. Крылов. Не 

народность и не «русский дух» были определяющими причинами его славы. 

Утверждая противоположное, мы настаивали бы на национальной 

замкнутости творчества великого баснописца и проглядели бы самое важное. 

Главным достоинством Крылова-художника стало соответствие его 

дарования жанровым возможностям басни. 

Предшественники и последователи Ивана Андреевича нередко 

стремились выразить через басню больше или меньше, чем позволяет ее 

природа, и нарушали гармонию жанра. В отличие от них, Крылов не ставил 

перед собой непомерных задач. Он не стал дотягивать басню до масштабов 

высокого искусства или опускать до нарочитой примитивизации, а гениально 

угадал степень ее маргинальности в литературе. Иван Андреевич наполнял 

свои произведения элементами фольклора и разговорной речи, однако делал 

это, соблюдая меру. Он ритмически и интонационно варьировал стих, 

придавая репликам персонажей и авторским замечаниям необыкновенную 

живость, но одновременно чтя в себе взыскательного художника. 

Таким образом, народность и «русский дух» – не сами по себе, а 

подвергнутые основательной профессиональной обработке – оказались для 

Крылова удачно найденными средствами соблюдения жанровых границ и 

достижения жанровой гармонии.  

Иван Андреевич хорошо чувствовал меру своих литературных 

притязаний. Он полагал, что «лучше верного держаться, // Чем за 

обманчивой надеждою гоняться» («Пастух и Море») [1, 172]; сетовал: 

«…лиры Пиндара мне не дано в удел» («Чиж и Еж») [1, 56]; скромно заявлял: 

«…мы Истории не пишем» («Волк и Ягненок») [1, 57]; обещал то, что 

соответствовало его возможностям: «На это басню вам скажу я, как умею» 

(«Охотник») [1, 165]. Наличие подобного рода утверждений непосредственно 

в творчестве баснописца – убедительное свидетельство его здравомыслия. 

Идейное содержание басен Крылова определяется народной мудростью. 

Ее воплощениями выступают здравый смысл и народная этика, а основой –  

материальная выгода, обеспечивающая выживание. Наличие и варьирование 

этих форм порождает, на первый взгляд, некоторую замысловатость. 

Культура у Крылова иногда выше натуры, но лишь такая  культура, которая  
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способствует утверждению здравого смысла и народной этики, а также 

получению материальной выгоды, то есть актуализации натурного начала. 

Иначе культура признается бесполезной, подлежит осмеянию и уступает 

главенствующее место натуре. Проигравшим оказывается тот, кто 

игнорирует здравый смысл и народную этику и упускает материальную 

выгоду. 

Эта позиция в многочисленных вариантах повторяется во всех баснях 

Крылова. Весьма лукавая, надо сказать, позиция. Соглашаться с ней – значит 

разделять заблуждения, которыми изобилует народная мудрость и ее рупор – 

басенное творчество Крылова. Более того, соглашаться с ней – значит быть 

носителем качества мышления, не причастного к высокой культуре. 

Догматическая амбивалентность народной мудрости обнаруживается в 

ее отношении к хитрости, которая, с одной стороны, считается 

разновидностью ума, с другой – признается аморальной. Хороша или плоха 

хитрость, решается народной мудростью в каждой конкретной ситуации, 

исходя в конечном итоге из приоритета материальной выгоды. 

Руководствуясь этой логикой, Крылов в одних случаях одобряет хитрость, в 

других – осуждает ее. 

 В басне «Лев и Человек» хитрость представлена в роли ума. По этой 

причине не следует принимать за чистую монету начальную фразу басни: 

«Быть сильным хорошо, быть умным лучше вдвое» [1, 237] (любопытная 

пропорция, с фольклорной непосредственностью устанавливающая 

значимость натуры и культуры). 

 В противоборстве царя зверей и царя природы ведущую роль предстоит 

сыграть не уму, а хитрости. Поймав Человека, Лев насмехается над его 

могуществом. Однако Человек не робеет, отвечая: «Не сила – разум нам над 

вами верх дает» [1, 238], после чего обманывает Льва, наглядно 

продемонстрировав, какое качество в басне выступает в роли разума. Царь 

природы хитер, ловок, смекалист, что, с точки зрения народной мудрости и 

солидарного с ней автора, означает: умен. Но в таком понимании культура от 

натуры недалеко отошла. Как следствие, в морализирующей части басни 

натура (сила) удостаивается поощрительных слов. 

Хитрость как положительное качество фигурирует и в других 

крыловских произведениях. Хвастливая ложь глупца опровергается 

хитростью в басне «Лжец». Лукавство Мужика помогает ему спастись от 

сердитого Льва («Рыбья пляска»). Беззастенчивая, хотя простодушная, а 

потому и не опасная для других зверей хитрость Зайца вознаграждена 

клочком «медвежьего ушка» и сдержанным авторским одобрением («Заяц на 

ловле»; кстати, здесь Крылов хитрость принял за хвастовство: носителю 

здравого смысла свойственно путать форму и содержание). 

Примеры противоположного свойства мы видим в тех баснях, где 

хитрость не согласуется с народной этикой. Перехитрил Фоку Демьян, 

превративший хлебосольство в потешное зрелище для себя («Демьянова 

уха»). Демьян злоупотребляет вежливым терпением Фоки – глупостью, 
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принимаемой, однако, в народе за добродетель. Ответом на издевательство 

становится разрыв отношений между соседями – еще одно вопиющее 

нарушение народной этики, достойное, по мнению Крылова, порицания. 

А вот Купец, дающий племяннику урок торговой хитрости («Купец»). 

Ему удалось сбыть залежалый товар по завышенной цене. Правда, радость 

ловкача была недолгой: с ним рассчитались фальшивой купюрой. 

Обличению подлежат обе стороны сделки, и с бескомпромиссной 

праведностью звучит мораль:  

                                Почти у всех во всем один расчет: 

                                Кого кто лучше проведет, 

                                И кто кого хитрей обманет [1, 216]. 
«Хромота» обличительного пафоса этой басни обнаруживается в 

контексте творчества Крылова. Увлеченный разоблачением «плохой» 

хитрости, баснописец забывает о неоднократно воспетой им «хорошей». 

Свести воедино эти противоположности и дать их диалектическую 

«развертку» – непосильная задача для народной мудрости и для жанра басни. 

Не будем и мы требовать чрезмерного от Крылова. И не станем поэтому 

удивляться, читая басню «Ворона и Лисица», в которой поругана лесть, но 

превозносится хитрость. Побеждает «плутовка», мастерица ветвистых 

комплиментов, ухватившая сыр. Осмеяна Ворона (глупость; однако попутно 

досталось и уму: рассеянная Ворона, прежде чем расстаться с сыром, 

«призадумалась», когда нужно было есть), вознесена на пьедестал Лисица 

(хитрость). В результате осуждение лести, в полном согласии с народной 

этикой, грешит декларативностью: ведь осмеян только доверчивый адресат 

лести, а льстец торжествует. Не будь падок на лесть, не то упустишь 

материальную выгоду (вместо «лесть гнусна, вредна» [1,  45]), – такова на 

самом деле мораль басни «Ворона и Лисица». Крылов же этот нюанс не 

принимает во внимание. 

Но лесть однозначно клеймится им, когда она обоюдна («Кукушка и 

Петух»). Судьей над затейливыми птицами поставлен тот, кто проще их, – 

Воробей. Он говорит: «Хоть вы охрипнете, хваля друг дружку, – // Все ваша 

музыка плоха!..» [1, 234]. Поскольку некому нажиться на взаимной лести, она 

признана бесполезной и подвергнута осуждению. 

В роли культурного начала в крыловских баснях выступает народная 

мудрость, которая является адвокатом натуры и тем самым, по большому 

счету, отрицает культуру. 

Обычно превосходство натуры над культурой у Крылова утверждается 

здравым смыслом. Натура самодостаточна, а культура должна на каждом 

шагу доказывать свое право на существование – в этом ее слабость, с точки 

зрения здравого смысла. «Грамотей» (сказано с уничижительной иронией) 

Повар поучает Кота, а «Васька слушает да ест» [1, 101] («Кот и Повар»); 

Волк на резонные возражения Ягненка отвечает: «Ты виноват уж тем, что 
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хочется мне кушать» [1,  57] («Волк и Ягненок»); честный Вол приносится в 

жертву, потому что оказывается в окружении хищников («Мор зверей»). 

В других случаях на помощь здравому смыслу приходит народная этика 

и вместе они быстро берут верх над культурой. С позиции «сермяжной 

правды», использующей идеал незатейливой и скромной трудолюбивой 

жизни, написаны басни «Стрекоза и Муравей» и «Две собаки». В первой из 

них трудяга Муравей отказывается приютить беззаботную певунью Стрекозу 

и, не сомневаясь в своем   моральном первенстве, советует ей: «Так поди же, 

попляши!» [1, 82]. Во второй научившийся ходить на задних лапках Жужу 

выставлен аллегорией низкопоклонства, а бездарный Барбос олицетворяет 

терпеливую и покорную добродетель. 

Бывает и такое, что недостаток культуры препятствует извлечению 

материальной выгоды. И тогда уже Крылов приговаривает к побиванию 

камнями натуру; строго говоря, натура просвещенная у него торжествует над 

натурой первобытной («Мартышка и Очки», «Петух и Жемчужное зерно», 

«Булат»). 

Наконец, в баснях Крылова можно встретить описание победы 

аристократической культуры (правда, не высшей – мыслительной) над 

плебейской («Парнас», «Осел и Соловей», «Квартет»). Но и в этих случаях 

позиции здравого смысла по-прежнему незыблемы. 

Народная мудрость учит с опаской относиться к мыслительной 

культуре, исходя из того, что культуры вообще не должно быть слишком 

много, а в теоретизирующих формах она просто неуместна. На этом 

основании Крылов в басне «Сочинитель и Разбойник» честит Сочинителя за 

критический склад ума, породивший смятение в душах сограждан и 

толкнувший их на совершение многих непотребств. Сами сограждане 

предстают жертвами злоумышленника – и только, спроса с них по 

загадочной причине нет. Зато Сочинитель пребывает в аду и удостаивается 

более страшных кар, чем Разбойник. Что характерно, вершительницей 

справедливости в басне оказывается Мегера – тут Крылов, преуспевший в 

развенчании разума, саморазоблачился. 

Однако подобные мелочи не смущали великого баснописца. У него даже 

мудрец, седобородый пустынник (в полном соответствии с народными 

представлениями высший ум ошибочно отождествлен с жизненным опытом), 

оказался сторонником умеренного разума («Водолазы»). Поиск 

мыслительной глубины смертельно опасен – такова здесь мораль.  

В басне «Котенок и Скворец» второй в заглавии персонаж, «философ 

презнатный» (поэтому и второй, и удостоен авторской насмешки), 

проповедует ценности натуры: «На свете кто силен, // Тот делать все 

волен» [1, 200]. Выслушавший эту сентенцию Котенок съел своего учителя, 

иронически поблагодарив его: «Спасибо, милый кум! // Наставил ты меня на 

ум» [1, 200]. Ум, как видим, напрямую связывается у Крылова с 
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потребностями желудка. А натура рассуждающая посрамлена натурой 

жующей.  

Иерархия натуры и культуры учтена также в названии басни 

«Огородник и Философ». «Недоученный» (по части натурной мудрости, 

разумеется) Философ во всем уступает Огороднику.  

                                   Прилежность, навык, руки: 

                                   Вот все мои тут и науки; 

                                   Мне бог и с ними хлеб дает [1, 103], – 

с достоинством отвечает практик теоретику. Логика Огородника проста: надо 

трудиться, чтобы была пища; если добыт хлеб, то ничего больше не нужно. 

Иного смысла человеческой жизни ни он, ни автор басни не предполагают. 

Поэтому Философ, возомнивший себя носителем духовности, не связанной 

напрямую с практикой, откровенно нелеп. Он даже выращивать взялся 

малопригодные для прокорма овощи – огурцы. Басня завершается триумфом 

натуры и поражением культуры:  

                             У Огородника взошло все и поспело: 

                             Он с прибылью, и в шляпе дело; 

                                            А Философ – 

                                            Без огурцов [1,  104]. 

Крылову ставят в заслугу трансформацию жанра басни, смещение ее от 

классицистического канона к реализму. Дело это хорошее. Однако Иван 

Андреевич не мог не догадываться, что последовательное продвижение 

басни от классицизма к реализму означало бы конец этого жанра, и воли 

реалистическим новациям не давал. Русская литература уже обладала таким 

сокровищем, как «лишний человек», а «дедушка» Крылов продолжал 

двигаться по наезженной колее, на обочине которой посыпали головы 

пеплом «безогурцовые» философы. 

Справедливости ради мы должны отметить главное достижение 

Крылова – последовательное утверждение позиции здравого смысла. 

Великий баснописец не кокетничал, не пытался при помощи мнимой 

загадочности и формальных изысков создать иллюзию своей чрезвычайной 

одаренности, как это делали и делают  многие художники слова. Крылов 

уязвим для критики, зато на виду достоинства его творчества, важнейшим из 

которых является обогащение литературного языка стихией разговорной 

речи. Высокая культура произрастает из здоровой натуры, разум – из 

здравого смысла. Поэтому басни Крылова почти два века назад стали 

стартовой площадкой для русской литературной классики. Их легкокрылый 

ямбический слог оказался драгоценным подарком для Грибоедова, с 

которого, собственно, и началась великая русская литература. 
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ОБРАЗ МИРОВОГО ДРЕВА В ТВОРЧЕСТВЕ  

К. Д. БАЛЬМОНТА 

 

На рубеже XIX–XX вв. в России начинает развиваться новое 

направление – символизм. Его появление сами символисты связывали с 

«кризисом сознания» [8, 13]. Л. А. Колобаева в своей книге «Русский 

символизм» подчеркнула, что «основополагающим стало выступление 

Д. Мережковского «О причинах упадка и о новых течениях современной 

русской литературы», в котором в качестве программы радикального 

обновления русской литературы выдвигались три эстетических требования: 

расширение художественной впечатлительности, утверждение символов как 

доминанты поэтической выразительности в искусстве и обращение к 

мистическому содержанию…» [8, 11]. И далее: «Символизм мыслится как 

некое новое миропонимание, как особый тип культуры и жизнестроения» [8, 

12]. 

Н. В. Барковская в книге «Поэзия серебряного века» писала об образах-

символах следующее: «Образ-символ – это такой образ, предметное 

содержание которого является лишь средством выражения иного, более 

отвлеченного и значительного значения. Сам символ конкретен, но значение 

его абстрактно… Образ-символ многозначен, нередко его смыслы лишь 

смутно чувствуются, их нельзя до конца выразить точным словом, понятием» 

[4, 28].  

Творчество русского поэта К. Д. Бальмонта как раз развивается в русле 

символизма. Его поэзия имеет свои специфические черты. Л. А. Колобаева 

пишет, что в ней появляются не только романтические символы, но и 

нетрадиционные, неоромантические, причем «сами традиционно-

романтические образы получают иное качество: у автора мы видим 

стремление беспредельно расширить значение символа до планетарной, 

космической всеохватности смыслов» [8, 62]. Исследователи творчества 

К. Д. Бальмонта П. В. Куприяновский и Н. А. Молчанова отмечают, что 

желание развить свой оригинальный стиль побуждает поэта-символиста 

«обратиться к изучению национального фольклора и мифологии» [9, 216]. В 

настоящей работе нас интересует мотив Мирового Древа, неоднократно 

использованный К. Д. Бальмонтом. Мифологические образы часто 

проявляются в культуре в качестве определенных символов. В книге «Миф и 

символ» А. Голан обосновывает данный факт тем, что в любой культовой 

символике запечатлены древнейшие пласты духовной культуры [5, 8]. 

Соответственно, образы-мифологемы (в нашем случае – Мировое Древо) 

имеют тенденцию становиться символами. Исследуемый нами образ также 

несет в себе определенные иносказательные значения. Рассмотрим 

проявления его семантики в стихотворениях К. Д. Бальмонта. 

В мифологии разных народов Мировое Древо имеет следующую 

структуру: 
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– ветви Древа соотносятся с Верхним миром (в славянской 

мифологии – Правь; в скандинавской  – Асгард и т. д.); 

– ствол – со Срединным миром (Явь; Мидгард); 

– корни – с Нижним (Навь; Хельхейм) [6, 26]. 

Проанализировав стихотворения К. Д. Бальмонта, мы приходим к 

выводу, что поэт обращает внимание на те же элементы образа, важность 

которых прослеживается в мифологии. Так, в стихотворении «Славянское 

древо» читаем, что оно  

Корнями гнездится глубоко, 

Вершиной восходит высоко, 

Зеленые ветви уводит в лазурно-широкую даль… [3, 533]. 

Еще более явственную модель, отражающую мифологическую 

семантику Мирового Древа, видим в стихотворении «То древо»: 

Оно до края Неба, 

Оно доходит в Ад… [3, 566]. 

Архетипический образ Мирового Древа проявляется в культуре разных 

народов в виде конкретных мифологем (Иггдрасиль – скандинавская 

мифология; Дуб – славянская; Ашваттха – индийская; Фусан – китайская 

и др.). Некоторые из них К. Д. Бальмонт использует в своем творчестве. К 

примеру, образ из скандинавской мифологии (ясень Иггдрасиль) встречается 

в стихотворении «Мировое Древо»: 

Но нас не слышит Игдразиль 

Таинственных судеб… [3, 446]. 

Также он упоминается в стихотворении «Древо»: 

Зыбь грезы молодой на Игдразиле… [3, 824]. 

Индийскую мифологему (Ашваттха) обнаруживаем в стихотворении 

«Три неба»: 

…Асватта-дерево, основа всех миров, 

Растет развесисто, не ведая ветров, 

Кругом Вселенная – один безмерный ров [3, 490]. 

Важным символическим элементом Мирового Древа является связь с 

водной стихией. Так, в славянской мифологии Мировой Дуб стоит на острове 

Буяне [10, 261], омываемый водами; в скандинавской – под Иггдрасилем бьет 

источник Урд [11, 21]; индийское дерево Ашваттха связано с Мировыми 

водами [6, 26], а китайское Фусан вздымается из бурлящего моря [6, 27]. 

К. Д. Бальмонт явно сознательно использует этот элемент в стихотворении 

«Славянское древо»: 

Корнями гнездится глубоко в земле, и в бессмертном подземном огне, 

Вершиной восходит высоко-высоко, теряясь светло в вышине, 

Изумрудные ветви в расцвете уводит в бирюзовую вольную даль… 

И, от моря до моря раскинув свои ожерелья, 

Колыбельно поет над умом и уводит мечтание в даль… [3, 533].  

Для скандинавской и славянской мифологии характерен образ меда как 

символа поэзии. В скандинавской есть сюжет о том, как бог Один обманом 

добывает мед поэзии, который дает ему мудрость и склонность к 
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скальдическому (поэтическому) искусству. А. Н. Афанасьев обратил 

внимание, что «на поэтическом языке “Эдды” роса, падающая с Иггдрасиля, 

называется honigfall» [2, 628] («ниспадающий мед» – [1, 226]). Далее он дает 

такую информацию: «В апокрифической беседе Панагиота с фрязином 

Азимитом (по рукописи XVI в.) мировое древо описано так: “А посреди рая 

древо животное, еже есть божество, и приближается верхъ того древа до 

небесъ. Древо то златовидно въ огненной красотѣ; оно покрывает вѣтвями 

весь рай, имѣетъ же листья отъ всѣхъ деревъ и плоды тоже; исходитъ отъ 

него сладкое благоуханье, а отъ корня его текутъ млекомъ и медомъ 12 

источниковъ”» [2, 636]. Авторы книги «Поэт Константин Бальмонт» 

П. В. Куприяновский и Н. А. Молчанова писали, что поэта интересовали 

работы А. Н. Афанасьева, в частности «Поэтические воззрения славян на 

природу» [9, 216], что, несомненно, отразилось на его творчестве. В 

стихотворении «То древо» мы видим явное заимствование информации из 

этого труда: 

В корнях и мед и млеко, 

Двенадцать свежих рек… [3, 566]. 

Данная образная аналогия (Мировое Древо – мед) используется также в 

стихотворении «Мировое Древо»: 

Мы в мед сольем цветную пыль, 

Но мед наш сложим в склеп… [3, 446]. 

В стихотворении «Три неба» поэт отождествляет мед с напитком 

бессмертия из индийской мифологии – амритой: 

С Асватты капает амрита, свежий мед… [3, 490].  

Можно сделать вывод, что К. Д. Бальмонт сознательно проводил 

параллели между схожими элементами образов из различных мифологий. В 

стихотворении «То древо» поэт описывает Древо, связывая его с образом 

меда, то же самое в стихотворениях «Мировое Древо» и «Три неба». Таким 

образом, поэзия К. Д. Бальмонта в чём-то подобна научному изучению 

мифологии (интересно отметить, что в это же время А. Н. Веселовский 

разрабатывал сравнительно-исторический метод, при котором также  

сопоставляются похожие образы и мотивы из разных культур). 

Архетип Мирового Древа может воплощаться в образах различных 

деревьев. Например, в славянской мифологии таким деревом является дуб, в 

скандинавской – ясень (тис), в китайской – персик или шелковица. В 

качестве проявления образа Мирового Древа выступает береза, ель, яблоня, 

осина, клен и т. д. К. Д. Бальмонт подчеркивает многозначность 

исследуемого образа в стихотворении «Славянское древо»: 

…Девически вспыхнет красивой калиной, 

На кладбище горькой зажжется рябиной, 

Взнесется упорно, как дуб вековой. 

Качаясь и радуясь свисту метели, 

Растянется лапчатой зеленью ели, 

Сосной перемолвится с желтой совой… [3, 533]. 
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Далее поэт упоминает березу, иву, тополь и другие породы деревьев. 

Однако наиболее частым воплощением Мирового Древа является дуб. Образ 

дуба распространен не только среди славянских народов, его так же почитали 

и кельты. Эту теорию подтверждает Н. С. Широкова в своей книге «Мифы 

кельтских народов»: «Широко распространено мнение, что главным 

священным деревом кельтов был дуб, вообще игравший важную роль в 

мифологических концепциях индоевропейских народов» [13, 121]. 

Известный языковед М. Фасмер отметил, что вероятно первоначальным 

значением слова дуб было ‘дерево’ [12, 547]. К. Д. Бальмонт использует 

образ этого дерева в стихотворении «Мировое Древо»: 

Под старым дубом я сидел. 

Кругом тепло, светло. 

А старый дуб гудел и пел… [3, 445]. 

Авторы книги «Опора Мироздания» С. Э. Ермаков и Д. А. Гаврилов 

высказвают предположение, что Мировое Древо имеет способность в разные 

времена года проявляться в своих «потомках», в деревьях различных пород 

[7, 170]. Подобное свойство Древа акцентируется в стихотворении 

«Славянское древо»: 

От ивы к березе, от вишенья к ели 

Зеленое Древо цветет… [3, 535]. 

Особое внимание стоит обратить на общую для многих мифологий 

иерархию в распределении существ, населяющих Мировое Древо. Оно, как 

уже отмечалось выше, объединяет собой разные сферы мироздания, и с 

каждой из них соотносится образ определенного живого существа. Верхнему 

миру – ветвям Древа – соответствуют образы птиц. В скандинавской 

мифологии это орел, живущий в ветвях Иггдрасиля, в китайской – во́роны, 

населяющие дерево Фусан, и др.  

Данный смысловой элемент хорошо прослеживается в творчестве 

К. Д. Бальмонта. Например, образ птицы в стихотворении «То древо»: 

И птицы столь всезвучно 

Поют среди ветвей, 

Что слушать их не скучно 

Сто лет и вдвое дней [3, 566]. 

Вид птицы конкретизируется в стихотворении «Голубица»: 

Во саду, саду зеленом, 

Под широким небосклоном, 

От Земли и до Небес, 

Возносилось чудо-древо, 

С блеском яблоков-чудес. 

Прилетев на это древо, 

С воркованием напева, 

В изумрудностях ветвей, 

Молодая Голубица 

Выводила там детей. 
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Молодица, Голубица, 

Эта ласковая птица 

Ворковала к молодым, 

Говорила им загадки 

Там под Древом вековым… [3, 567]. 

Другой вид птицы, традиционно связанный с образом Мирового Древа, 

появляется в стихотворении «Ворон»: 

…Ворон, дом твой есть дуб 

Вековой,  

Что в раскатах громов, 

Возрожденно-живой, 

Зеленеет… [3, 559]. 

Срединному миру соответствуют существа-медиаторы (посредники, 

проводники между мирами). Наиболее распространенный образ – белка. Он 

присутствует в исландском эпосе «Старшая Эдда»: 

Рататоск белка 

резво снует 

по ясеню Иггдрасиль… [11, 89]. 

Этот элемент поэтически представлен К. Д. Бальмонтом в 

стихотворении «Древо»: 

И вкось ствола на всем пространстве дней 

Бег золота, – не знаю, белка или 

Зыбь грезы молодой на Игдразиле [3, 824]. 

Нижнему миру – корням Древа – соответствуют хтонические существа, 

преимущественно змеи. Так, в «Старшей Эдде» читаем: 

Глупцу не понять, 

сколько ползает змей 

под ясенем Иггдрасиль… [11, 89]. 

К. Д. Бальмонт использует эту деталь в стихотворении «Древо»: 

Из-под ушедших вплоть до звезд корней 

Бьют родники и выползают змеи… [3, 824]. 

В заключение отметим: образ Мирового Древа, неоднократно 

встречающийся в стихотворениях К. Д. Бальмонта, является одним из 

элементов, придающих творчеству поэта-символиста ярко выраженную 

мифопоэтичность. Особенностью индивидуального стиля К. Д. Бальмонта 

можно считать сочетание элементов из мифологий разных народов. Например, 

в стихотворении «Мировое Древо» поэт связывает конкретную породу дерева 

(дуб, который является воплощением Древа в славянской культуре) с 

мифологемой Иггдрасиль, заимствованной из скандинавской мифологии. 

Поскольку образ Мирового Древа имеет символическую нагрузку, выскажем  

предположение, что для К. Д. Бальмонта оно является воплощением 

духовности, возвышенности, попыткой обратить читателя к национальным и 

мировым культурным истокам. 
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Наталля Базар 

 

ФАЛЬКЛОРНЫЯ МАТЫВЫ Ў ТВОРЧАСЦІ НІНЫ МАЦЯШ  

 

Даследчык літаратуры В. Смаль адзначае: «На пачатку паэтычнага 

шляху фалькларызм быў для Н. Мацяш своеасаблівым этапам творчага 

станаўлення і ў меншай ступені стылізаваным перайманнем народных 

вобразаў, метрыкі, прасодыі. Працэс увядзення фальклору ў паэтычную 

тканіну адбываўся ў яе на генетычным узроўні, як падсвядомы зварот да 

этнічных вобразаў-архетыпаў: МАЦІ, РОДНЫ ПАРОГ, ЖЫЦЦЁВЫЯ 

ДАРОГІ, БЯРОЗА» [2, 11]. 

І сапраўды, цераз паэзію Н. Мацяш праходзяць фальклорныя матывы. 

Будучая паэтэса нарадзілася ў вёсцы, выхоўвалася ў звычайнай сялянскай 

сям’і, вось і ўвабрала ў сябе з дзяцінства багатую народную спадчыну. Ад 

старэйшых слухала казкі, паданні, прыказкі і прымаўкі, загадкі, вельмі часта 

чула матчыны песні. Песня заўжды жыла і жыве з народам: у розных 

абставінах у розныя часы людзі спявалі. Спявалі пра каханне, пра горкую 

сірочую долю, пра няўдалае жыццё замужам – пра ўсё. У «Паэме жніва», 
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паэме болю аб страце маці, Н. Мацяш просіць: «Памажы мне, песня, 

акрыяць» [1, 228]. Яна разумее, што толькі песня можа суцешыць чалавека, 

падтрымаць, калі цяжка. А тым больш тады, калі не стае блізкіх і дарагіх 

сэрцу людзей, убачыць якіх жывымі на гэтым свеце ўжо ніколі не 

давядзецца. У паэме прысутнічае стылізацыя пад народную песню-

галашэнне: 

Ой, ляцела зязюленька 

Цераз круту гору. 

Пасеяла пшанічаньку, 

Выжала палову. 

 

Ой, навошта ж мне палова, 

Як зерня не маю? 

Ой, нашто ж мне жыць на свеце, 

Як мамы не маю?... [1, 226]. 

Народныя песні Н. Мацяш часта трансфармуе ў творах аб маці. «У 

гародчыку спее мачына, / За сталом звініць песня матчына» [1, 27], піша 

паэтэса ў вершы «Пры песні» і тут жа робіць устаўку:  

– Ой, жураўку, жураўку, 

Чаго крычыш на ранку? 

– Ой, як жа мне не крычаць? – 

Трэба высака лятаць… [1, 27]. 

Адразу пасля гэтага ўрыўка, таксама набліжанага да народнай песні, 

што спявала маці, паэтэса быццам бы працягвае яе: 

Падхаплю жалю мову шчырую: 

Не вяртаецца жораў з выраю. 

 

Хай не журыцца, хай не плачацца: 

Далягляд з жальбы не зыначыцца. 

 

Шкода толькі дня, той нядзелі мне, 

Што святочнасцю так абдзелена [1, 27]. 

«Вяртае мама песняй маладосць сваю» [1, 62], піша Н. Мацяш у «Песні 

матчынай маладосці» і тут жа прыводзіць набліжаны да фальклорнага тэкст: 

…Насыпаў пшанца 

Аж па каленца, 

Наліў вадзіцы 

Аж па крыліцы. 

 

Галубка не есць, 

Галубка не п’е, 

На круту гару 

Усё плакаці ідзе  <…> [1, 62]. 
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У шэрагу вершаў сустракаюцца такія ўстаўкі, быццам з цэлых куплетаў 

беларускіх народных песень, напрыклад, у вершы «Тры каласкі любові і 

смутку» [1, 234]. У «Паэме жніва» [1, 226] такія ўстаўкі аўтар робіць 

неаднаразова. 

Але не толькі для ўставак для вершаў выкарыстоўвала Н. Мацяш 

народныя песні. Менавіта радкі з народных песень сустракаем у якасці 

эпіграфаў да вершаў: «Ой, у полі крыніца стаяла.. З народнай песні» [1, 280] 

да верша «Маналог крыніцы, якую закідалі каменнем». Адзначым, што, 

акрамя песенных радкоў, сярод эпіграфаў – прыказкі і прымаўкі: «Ластаўка 

вясну пачынае, восень наклікае. Народнае» [1, 65] да верша «Восень». 

Ужыванне ў якасці эпіграфаў слоў, выразаў з беларускага фальклору 

сведчыць пра ўменне паэтэсы разважаць у вершы аб сутнасці выказанага ў 

эпіграфе. Гэта азначае, што Н. Мацяш добра ведала вусную народную 

творчасць і ўводзіла яе элементы ў свае творы. 

Сустракаюцца ўжытыя ў вершах невялікія (дробныя) словавобразы: 

чараўніца, воран, кажан, карагач, варажбітка, цыганка, скрыпач, жар-

птушка з казкі, светлазарная птушка. Ёсць і свая Васіліса. Гэта азначае, што 

фальклорна-казачныя матывы арганічна прысутнічаюць ў паэзіі Н. Мацяш.  

Першыя свае казкі чалавек чуе ў раннія гады жыцця. Узнікла казка ў 

глыбокай старажытнасці, а таму стала той кнігай, па якой чалавек вучыцца 

жыць. Хоць Н. Мацяш казкі не пісала, але яны паўплывалі на яе паэзію. 

Казачны зачын ёсць у некаторых вершах: «За гарамі, за даламі, / За 

бяссоннымі начамі, / Жыў ды быў вялікі цар – / Смутак, духу валадар» [1, 

381], «Жыла-была рака» [1, 338], «Міналі месяцы, гады…» [1, 57]. Казкавыя 

карані заўважаюцца ў метафарыстыцы і персаніфікацыях Н. Мацяш: «Вялікі 

цар – Смутак» – моцны ўладар Сусвету; «рака» – цікавіцца ўсім у свеце і 

прагне новых адкрыццяў, а потым гіне літаральна ў адным кроку ад такога 

чаканага адкрыцця; «ноч» – цыганка, якая «каля ганка прыйшла прарочыць-

варажыць». 

Н. Мацяш лічыць, што «над кожнаю душой / Свой воран кружыць…» 

[1, 36]. Гэта той самы воран, які па народным павер’і прыносіць няшчасце. 

Пазбавіцца ад яго можа дапамагчы толькі чараўніца. Але яе няма нідзе, бо 

аказваецца над чараўніцай таксама кружыць воран. Аднак выйсце ёсць. І 

выйсце, збавенне ад цяжкай долі – тры чароўныя дудачкі: 

Ах, чароўныя дудачкі з матчынай казкі!.. 

Падзьмеш у адну – 

і высахнуць слёзы; 

У другую падзьмеш – 

засмяешся знячэўку; 

Возьмеш трэцюю –  

пусцішся ў скокі… 

Ах, чароўныя дудачкі з матчынай казкі! [1, 7]. 
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І зноў «але». Каб іх знайсці і зайграць, трэба патраціць палову жыцця. І 

тады яны стануць сапраўднай узнагародай для пабітага лёсам чалавека: 

Але ў першую дудку  

  таямнічага слова 

    падзьму – 

Высыхае слязіна; 

Паднясу другую да вуснаў – 

  і ўсміхацца гатова; 

А на трэцяй зайграю – 

  смех паклоніцца нізка слязе 

За спатканае шчасце [1, 7]. 

Яшчэ знайсці шчасце, як верылі нашы продкі-язычнікі, можна пры 

дапамозе папараць-кветкі, што цвіце ў купальскую ноч: «Яна ж некалі 

спраўдзіцца, / Казка пра папараць-кветку. / Абавязана спраўдзіцца» [1, 372]. 

Але трэба толькі шукаць: «А Купалка зноў гукае / Ночкі цёмнай не баяцца, / 

Кветку-папараць шукаць…» [1, 295]. 

Дрэвы-сімвалы: вярба, бярозка, яліна, шыпшына, арабіна – як 

беларускія дзяўчаты, жанчыны з горкай доляй. Аб цяжкім жыцці жаліліся 

яны бярозцы і бярозка высыхала, бо прымала ўвесь боль, горыч і бяду той, 

якая шукала ў яе парады. Лірычная гераіня аднаго з такіх вершаў пра бярозку 

з жалем кажа: 

Зноў сад магутна раскашуе 

На попеле і на крыві. 

Адно мяне, бярозку тую 

Чацвёртую – не ажывіць. 

 

Калі ад душ кара адстане? 

Крычы, мой лёс, пячы, шчымі, 

Каб людзі ў шматмільярдным стане 

Нарэшце зваліся людзьмі! [1, 427]. 

Да вярбы таксама людзі прыходзілі з жалем, з болем: «Хто ўпершыню 

назваў цябе плакучай, / Самотная вярбіначка-вярба? / Відаць, вялікім горам 

быў засмучаны, / Нязмернаю была яго журба» [1, 278]. І Н. Мацяш 

прыходзіць да высновы, што «ці не паэт назваў цябе плакучаю, / Вярба мая, 

сястра мая?» [1, 278]. 

 Н. Мацяш звярталася да вуснай народнай творчасці не толькі ў ранніх 

творах. Фальклорны здабытак беларусаў яна засвоіла на ўсё жыццё. 

Выкарыстанне вуснай народнай творчасці ў паэзіі Н. Мацяш шмат чаго 

гаворыць пра ўнутраны свет паэтэсы, пра яе асобу, погляды на жыццё. 
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Вольга Буйноўская 

 

НАРОДНА-ПАЭТЫЧНАЯ ПАРАДЫГМА Ў ПЕРАКЛАДЗЕ  

«СЛОВА ПРА ПАХОД ІГАРА» М. ГАРЭЦКАГА 

 

Ад першай да апошняй фразы «Слова пра паход Ігара» пранізана 

адгалоскамі вуснай народнай творчасці. Народнасць твора абумоўлена тым, 

што ў яго аснове захавана непарыўная сувязь з былінамі, паданнямі, песнямі, 

плачамі. 

З часу сваёй першай публікацыі (1800) «Слова пра паход Ігара» 

выклікае нязменную цікавасць і пачуццё захаплення з боку чытачоў. Існуе 

шмат вершаваных і празаічных перакладаў і пераказаў «Слова пра паход 

Ігара» на славянскія і неславянскія мовы. Звярталіся да выдатнага помніка 

ўсходнеславянскай літаратуры і многія беларускія пісьменнікі. У пачатку ХХ 

ст. (1911 г.) М. Багдановіч апублікаваў пераклад ўрыўка «Слова пра паход 

Ігара» пад назвай «Песня пра князя Ізяслава Полацкага». У 20-я гады ХХ ст. 

гэты твор перакладалі Янка Купала і М. Гарэцкі. 

Праблематыкай, высокай мастацкай культурай і ідэйна-эстэтычным 

пафасам творчасць М. Гарэцкага аказала вялікі ўплыў на беларускую 

літаратуру. Пісьменнік захапляўся і старажытнай усходнеславянскай 

літаратурай, таму некаторыя яго творы стылізаваныя пад мастацтва сівой 

даўніны («Патаемнае», «Лірныя спевы»). 

У 1922 г. убачыла свет складзеная М. Гарэцкім «Хрэстаматыя 

беларускай літаратуры: ХІ век – 1905 год», дзе было змешчана «Слова пра 

паход Ігара» ў перакладзе аўтара і старажытнарускі тэкст. Пераклад звяртае 

ўвагу значна большым, у параўнанні з іншымі тэкстамі «Хрэстаматыі», 

памерам (10 старонак). Станоўчай ацэнкі заслугоўвае і імкненне данесці гэты 

твор да беларускіх чытачоў, бо са старажытным тэкстам можна было 

пазнаёміцца толькі па рускіх даследаваннях. 

М. Гарэцкі хацеў раскрыць суайчыннікам багацце роднай гісторыі, 

пазнаёміць чытачоў менавіта са старажытным арыгіналам, зрабіць «Слова 

пра паход Ігара» даступным і зразумелым. Дзеля гэтага ён падаваў 

паралельна амаль даслоўны пераклад, рабіў у дужках і зносках тлумачэнні 

сэнсу. 

М. Гарэцкі імкнуўся знайсці для перакладу лексічныя і фразеалагічныя 

эквіваленты ў беларускай мове («вђщий Боянъ» [8, 372] – «чарадзей Баян» [3, 

10], «падоша стязи Игоревы» [8, 376] – «зваліліся Ігаравы сьцягі» [3, 14], «въ 

сђдло кощиево» [8, 378] – «сядло нявольніцкае» [3, 16] і інш.). Часта 

перакладчык выкарыстоўвае клічныя формы назоўнікаў («салавею», «Баяне», 

«браце», «княжа», «Яраславе», «Давыдзе», «Мсціславе» і інш.), формы 

парнага ліку («вачыма»), формы інфінітыва на –ці (не «ўваскрасіці», 

«прыкрыці» і інш.). 

М. Гарэцкі пазбег небяспекі падрадковага перакладу. Так, напрыклад, 

словазлучэнне «чрълеными щиты» сустракаецца ў «Слове» пры апісанні 
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пачатку першай пераможнай бітвы і другой, калі рускае войска было разбіта. 

Увогуле, у старажытнарускай мове червленый – фарбаваны чэрвецом [4, 220]. 

Чырвоны колер у гэтым выпадку неабходна перадаць іншымі словамі. І 

перакладзена гэтае словазлучэнне ў абодвух кантэкстах па-рознаму. У 

Янкі Купалы выраз «чырвона-бліскучымі шчытамі» перадае прыўзнятасць, 

пачуццё сілы і адвагі воінаў, «шукаючых сабе чэсці, а князю славы» [2, 107]. 

У перакладзе М. Гарэцкага скупое «чырвонымі шчытамі» падкрэслівае 

маўклівае напружанне сіл у рускім лагеры. 

Часта для разумення старажытнарускага тэксту перакладчык 

выкарыстоўвае не даслоўны, а мастацка-тлумачальны пераклад («пороси» – 

«порась-пыл», «глаголютъ» – «гавораць-шумяць» і інш.). 

Каб перадаць атмасферу сівой даўніны, фальклорныя вытокі 

старажытнага твора, у перакладзе М. Гарэцкага шырока ўжываюцца словы 

гутарковай беларускай мовы, дыялектызмы, паэтычная стыхія народных 

песень, паданняў. Так, замест старажытнарускага «бръзыя», што 

характарызуе прадмет, які рухаецца, М. Гарэцкі ўводзіць свой прыметнік, 

дыялектызм «шыбкія». На думку М. Г. Булахава, гэта сінанімічныя 

прыметнікі, але адрозніваюцца па паходжанні і ўжыванні [1, ч. 1, 69]. 

Старажытнарускае «до куръ» пры перакладзе М. Гарэцкі замяніў 

дыялектызмам «да пятухоў». 

У перакладзе «Слова» М. Гарэцкага вылучаюцца словаформы, 

уласцівыя для Мсціслаўшчыны. Гэта формы дзеясловаў 3-й асобы 

адзіночнага ліку на – ець: «вядзець», «пасець», «едзець», «жджэць» і інш. 

У перакладзе сустракаецца «Амсціслаў» замест «Мсціслаў», «зялеза» 

замест «жалеза», «пяяць» замест «пець». 

Перакладчык захаваў асаблівасці мовы аўтара, стылістычны каларыт 

арыгінала («русічы», «славу», «ракаталі», «вояў» і інш.). 

Прыцягвае да сябе ўвагу наступны ўрывак твора. 

 

Старажытны тэкст                                          Пераклад М. Гарэцкага 
А Святъславъ мутенъ сонъ видђ 

въ Киевђ на горахъ. «Синочи 

съ вечера одђвахуть мя, рече –                  

чръною пополомою на кровати 

тисовђ, чръпахуть ми синее   

вино съ трудомъ смђшено,                                        

сыпахуть ми тъщими женчюгь               

на лоно, и мђгутъ мя» [8, 378]. 

А Сьвятслаў відзіў нядобры сон. 

«На гарах у Кіеве, гэтай ночы з 

вечара, акрывалі, кажа, 

мяне чорнаю посьцілкаю на 

цісавым ложку; чэрпалі мне 

зялёнае віно, зьмешанае з муцьцю; 

сыпалі з мізэрных каўчаноў 

(палавецкіх)…буйны жомчуг мне на 

ўлоньне, песьцілі»  [3, 16].                                                                                                          

Усе прамыя значэнні слоў у дадзеным урыўку ўяўляюць чорна-

журботны колер («тисовъ» – звязаны з жальбай, «тъщими» – звязана са 

значэннем кораня журба, «трудъ» – немач, гора) [4, 225]. Журботны фон 

урыўка завяршае слова «жамчужына» – сімвал тугі, смутку і слёз. 

Замест выразу «синее вино» М. Гарэцкі ўжыў «зялёнае віно». 

Сімвалічнае значэнне гэтых выразаў аднолькавае, бо ў старажытнарускай 
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мове слова «зелёный» магло абазначаць жоўты, зялёны, блакітны і ўсялякае 

светлае, яркае адценне гэтых колераў [4, 220]. 

У старажытнарускім тэксце чырвоны, белы і чорны колеры звязаны з 

агнём, вадой (паветрам) і зямлёй. 

 

Старажытнарускі тэкст                               Пераклад М. Гарэцкага 

Чръна земля подъ копыты  

костьми была посђяна, а кровию 

польяна… [8, 376]. 

Чорная пад капытамі зямля 

касьцьмі пасеяная, а крывёю 

палітая... [3, 14]. 

 

У адпаведнасці са сказаным вышэй у дадзеным урыўку вызначаем, што 

косці – белыя, кроў – чырвоная, зямля – чорная. М. Гарэцкі прытрымліваецца 

старажытных прынцыпаў і пры перакладзе не адыходзіць ад тэксту «Слова». 

Згодна са словамі Дз. С. Ліхачова, калі ўважліва паглядзець на тэкст 

«Слова пра паход Ігара», то можна заўважыць, якое значнае месца ў ім 

займаюць «святло» і «цемра» [5, 261]. Ігар – увасабленне святла. Для яго 

характарыстыкі ў творы выкарыстаны сінонімы «свђтъ свђтлый» [8, 372] – 

«сьвет светлы» [3, 11]. Такую назву князь Ігар атрымаў, таму што ён 

супрацьстаіць чорнай сіле полаўцаў. Ён заступнік і выратавальнік рускай 

зямлі. 

Звернем увагу на плач Яраслаўны, які з’яўляецца адным з непаўторных 

прыкладаў паэтычнай сілы і мастацкай прыгажосці. Паводле слоў 

В. Р. Бялінскага, «плач Яраслаўны дыхае глыбокім пачуццём, выяўляецца ў 

вобразах, столькі ж прастадушных, колькі і грандыёзных, высакародных і 

паэтычных. Гэта не жонка, якая пасля гібелі мужа засталася горкай сіратою, 

без кута і куска…»  [7, 117]. 

Пры перакладзе гэтай часткі «Слова» ярка праявілася літаратурнае 

майстэрства М. Гарэцкага. Плач скрозь насычаны адухоўленымі вобразамі 

роднай прыроды, якія разам з Яраслаўнай смуткуюць, радуюцца і 

спадзяюцца на шчаслівы зыход Ігаравага палону. Яраслаўна звяртаецца за 

дапамогай да ветру, Дняпра, сонца: 

«О вецер, вятрыла! чаму-ж ты,валадар, вееш так дужа? Чаму ты 

сваім лёгкім крыльлем падганяеш ханскія стрэлы на вояў майго любага 

мужа?» [3, 20]. 

«О Няпро-Славута! прызыбай, валадару, майго мужа ка мне, каб ня 

слала к яму раніцаю сьлёз на мора» [3, 20 – 21]. 

«Сонца сьветлае, прасьветлае! чаму-ж, валадарнае бліснула 

палаючымі косамі на вояў мужавых? У полі бязводным смагаю лукі ім 

спрагла, тугою каўчаны ім заткала?» [3, 21]. 

Да старажытнарускага слова «лада» М. Гарэцкі падабраў дакладны 

эквівалент «муж» («мілы муж», «мой муж»), а прыметнік «тресвђтлое» 

замяніў на «прасветлае». В. П. Адрыянава-Ператц адзначае, што эпітэт 

«тресвђтлое» – дакладны пераклад грэчаскага τρίλαμπής, што ўжываецца 

гэты эпітэт у старажытнарускай літаратуры толькі ў дачыненні да 

хрысціянскіх спадвіжнікаў, аднак у гімнаграфіі адсутнічае яго спалучэнне з 
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назоўнікам «сонца» [5, 264]. У плачы Яраслаўны сонца названа носьбітам 

прыгажосці і святла. 

Неабходна звярнуць увагу і на заключныя радкі «Слова: 

«Пеўшы песьню старым князём, пасьля пеці маладым славу: Ігару 

Сьвятслаўлічу, буй-туру Ўсеваладу, Уладзімеру Ігаравічу: “Хай жывуць 

князі і дружыньнікі, змагаючысь за хрысціянаў з палкамі паганскімі! Слава 

князём і дружыньнікамі”. Амін!» [3, 22]. 

Заключныя радкі твора – урачысты гімн, слава перамозе. Нягледзячы 

на гібель Ігаравай дружыны, руская зямля радуецца вяртанню Ігара з палону і 

заклікае князёў да адзінства і згоды. 

Карыстаючыся жывой народнай мовай, яркімі ўзорамі і формамі яе 

арганізацыі, адшліфаванымі ў вусна-паэтычнай творчасці, аўтар стварыў 

незабыўныя вобразы і карціны, выразіў свае самыя патаемныя пачуцці і 

адчуванні, напоўніў твор высокай чалавечнасцю, светлай, чыстай, вялікай і 

балючай любоўю да ўсёй пакутнай Рускай зямлі, знясіленай міжусобіцамі і 

набегамі дзікіх плямён, пераканальна сцвердзіў усенародную ідэю адзінства, 

і ўсё гэта «зрабіла яго твор бессмяротным і агульначалавечым, народным і 

гуманістычным, поўным гарачага лірызму і самай трапяткой мастацкай 

праўды» [6, 117]. 

М. Гарэцкі прытрымліваўся светапогляду аўтара старажытнарускага 

твора. Ён шырока выкарыстоўваў у сваім перакладзе лексічную і 

граматычную сінаніміку для перадачы глыбокага зместу і стылістычных 

асаблівасцей старажытнага помніка. Выбар таго ці іншага варыянта 

абумоўліваўся рознымі прычынамі: творчым майстэрствам перакладчыка, 

узроўнем ведаў старажытнай і сучаснай мовы і літаратуры, асабістым 

разуменнем сутнасці падзей мінулага. 

Такім чынам, М. Гарэцкі хацеў раскрыць суайчыннікам багацце роднай 

гісторыі, пазнаёміць чытача са старажытным арыгіналам, зрабіць твор 

даступным і зразумелым. Перакладчык імкнуўся даць больш-менш 

паглыблены эстэтычны разгляд «Слова», даволі падрабязна перадаў змест 

твора, разгледзеў яго мастацкія вартасці, фальклорныя вытокі. М. Гарэцкі 

захаваў асаблівасці мовы аўтара, стылістычны каларыт арыгінала. 
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Анна Квачек 

 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОЛЬКЛОР В СОВРЕМЕННОЙ  

ФРАНЦУЗСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (ТВОРЧЕСТВО БЕРНАРА ФРИО) 

 

Красная Шапочка скушала волка. 

К. И. Чуковский. «От двух до пяти». 

 

Бернар Фрио, педагог и писатель, родился в 1951 г. во Франции. Он 

преподавал французский язык и литературу в средней школе и в 

университете, а также возглавлял издательство детской литературы. Его 

творческое наследие – это более полусотни произведений для детей и 

подростков, в том числе переводы с немецкого и итальянского.  

В 80-х гг. прошлого века Бернар Фрио преподает в педагогическом 

университете (École Normale) и участвует в разработке программ, 

нацеленных на предупреждение возможного спада читательской активности. 

Тогда же он начинает сочинять сказки для учеников начальной школы, с 

которыми он поддерживает постоянный контакт. Помимо этого, Б. Фрио 

сотрудничает с учебными заведениями для так называемых «трудных детей» 

из социально неблагополучных семей. Такие ребята читают, как правило, 

очень мало, а также имеют проблемы с письменной речью. У них слабо 

развито воображение, они просто не знают, как выразить мысль на бумаге. И 

тогда Б. Фрио решает использовать сказку как средство формирования 

навыков мышления, способ обучения языку и приобщения к культуре. Он 

понял, что ученики попросту боятся чистого листа, и поэтому разработал 

оригинальную методику обучения родному языку, опирающуюся на 

знакомые с детских лет всемирно известные сказочные сюжеты.  

Во время встречи с преподавателями французского языка в МГЛУ, 

проходившей в рамках книжной ярмарки в феврале 2014 г., писатель 

рассказал о применяемых им методических приемах. Элементы его методики 

были успешно апробированы автором этой статьи на практических занятиях 

по французскому языку на III–IV курсах отделения романской филологии 

филологического факультета БГУ. Мы убедились, что сказку можно 

использовать и при изучении иностранного языка, с учетом того, что 

студенты-филологи традиционно испытывают интерес к мировому 

фольклорному наследию.  

На вопрос, зачем нужно изучать сказки в вузе, можно дать несколько 

вариантов ответа. Например, затем, чтобы студенты учились выстраивать 
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схему повествования с учетом формальных элементов. Для этой цели хорошо 

подходит сказка – короткий прозаический рассказ о конкретном герое и 

одном значимом событии. Кроме того, игровая или шуточная форма, в 

которой преподносится текст, способствует снятию языкового барьера при 

работе с начинающими изучение иностранного языка. Если сказка 

представлена в двух и более вариантах (как сказки Ш. Перро и братьев 

Гримм), то преподаватель может предложить группе развить сюжет или 

придумать новые приключения героев.  

Для начала можно предложить учащимся так называемую «мозговую 

атаку». Подобное задание освежает в нашей памяти знакомые с детства 

образы, помогает закрепить специфический словарь волшебной сказки. Так, 

студентам III курса, работающим со сказками Ш. Перро, предлагается 

соотнести широко известные фразы с названиями сказок: 

 

1. «Пойди в огород и принеси мне 

тыкву». 

a) «Золушка или Хрустальный башмачок»  

2. «Я бы предпочла быть такой же 

некрасивой, как Вы, но иметь Ваш 

ум, чем оставаться такой красивой и 

глупой, как сейчас». 

б) «Рике с хохолком» 

 

3. «Дерни за веревочку, дверца и 

откроется». 

в) «Красная Шапочка» 

4. «Почему на этом ключе кровь»? г) «Синяя Борода» 

5. «Вы так добры, красивы и милы, 

что я не могу не сделать вам 

подарок». 

д) «Подарки фей» 

6. «Добро пожаловать в замок 

маркиза де Карабаса, Ваше 

Величество»! 

ж) «Кот в сапогах»  

7. «Это Вы, принц? Вы заставляете 

себя ждать». 

з) «Спящая красавица» 

 

Народная сказка развивалась с опорой на литературу и фольклор. Она 

продукт народного творчества, позднее ставшая литературным жанром. В 

течение веков народная сказка адаптировалась писателями и издателями в 

соответствии с эстетическими и моральными нормами общества. Сейчас те 

сказки, которые родители читают своим детям перед сном, отличаются от 

исконного сюжета. Это свидетельство того, что сказка постоянно 

перерабатывалась. Нужно отметить, что переработка сказки – понятие 

сложное и размытое, так как этот жанр сам по себе является мировым 

наследием. Здесь очень трудно говорить о защите авторских прав, об 

интеллектуальной собственности или плагиате.  

Можно разграничить два вида переработки, зависящие от способа 

трансформации исходной тематической модели. Когда писатель только 

подражает определенной языковой манере, это пародия. Если же он, кроме 
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языковых особенностей, меняет мораль сказки, она становится авторской, 

несет в себе отпечаток личности.  

Писатель осуществляет переработку сказки на нескольких уровнях.  

Основной функцией пародии считается комическая переработка 

исходного текста: имитация, подражание, преувеличение, высмеивание, 

карикатурное «утрирование». Зарубежные исследователи при определении 

пародии на первое место выдвигают комический, забавный характер 

копирования [7]. 

Мы предложили студентам уже ставшую известной сказку Бернара 

Фрио. Учебник по литературе для 6 класса колледжа, рассчитанный на 

десяти-одиннадцатилетних учащихся, определяет сказку Б. Фрио как 

пародию [6, 174]. 

Всем знакома история трех поросят, которые решили жить 

самостоятельно. Этот старинный европейский сюжет относится примерно к 

XVIII в. Каждый поросенок строит себе домик: Ниф-Ниф из соломы, Нуф-

Нуф из веток, а Наф-Наф из кирпича. Именно третий домик стал преградой 

для волка. Мораль сказки в том, что всякое хорошее дело требует 

определенных усилий.  

Б. Фрио подхватывает концовку классической истории, придумывает 

продолжение, финал и создает новую интригу, причем с качественно иной 

моралью. Понятно, что в авторском тексте появляются побудительные 

мотивы, которые по своей характеристике не могли присутствовать в 

народной сказке. Иногда такие сказки называются «перевертышами» или 

«сказками наоборот». 

Вот шуточная версия всемирно известной истории (перевод автора 

статьи):  

Бернар Фрио 

Продолжение и конец 

Теперь волк был уже такой старый и такой уставший! Долгие годы он 

из последних сил гонялся за тремя поросятами, но так и не поймал. А сейчас 

он едва мог передвигаться, да и то в инвалидном кресле.  

Три поросенка тоже постарели. Но они-то прожили прекрасную 

жизнь под крышей кирпичного домика, всегда ели досыта и были еще 

розовые и упитанные. 

Однако за эти годы город все разрастался и уже приблизился к лесу, 

где жили поросята. В трех шагах от их дома, о чем они даже не 

догадывались, построили торговый центр, в котором были булочная, 

табачный киоск, аптека и мясная лавка. 

В одно прекрасное утро, когда поросята кувыркались в своем саду, их 

увидел мясник. Он тут же позвонил на скотобойню, и двумя часами позже 

три поросенка перешли в лучший мир.  

С тех пор каждый день волк отправляется в инвалидном кресле в 

мясную лавку и покупает три ломтика ветчины, три котлеты и три 

сосиски. Из свинины. 

Рассмотрим механизмы переработки традиционной сказки.  
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Писатель переносит действие в современный мир. Обратим внимание 

на отсутствие традиционного для сказки зачина «Жили-были…». Время – 

один из важнейших элементов сказки, которая имеет универсальный 

характер, существует везде и нигде. Употребление наречия «теперь» как 

«семантического переключателя» размещает данную сказку на одной 

хронологической шкале с временем читательского восприятия. Этот прием, 

как и сам сюжет английского фольклора, объясняется желанием автора 

сделать сказку более актуальной для современных детей, ориентированных в 

подавляющем большинстве на англо-американскую культурную модель.  

Обратим внимание, что структура сказки воспроизводится без 

изменений. Она состоит из четырех этапов: исходная ситуация (1), 

противодействие (2), решение проблемы (3), конечная ситуация (4). При этом 

конечная ситуация не означает победу добра над злом, так как из двух 

обязательных персонажей (враг главного героя и его друг или помощник), по 

теории В. Я. Проппа, присутствует только недоброжелатель, в данном случае 

мясник [4]. Никто не заступился за трех поросят, поэтому конец получился 

печальным.  

Под пером Б. Фрио история с позитивным финалом превратилась в 

пародию, так как основополагающие моральные компоненты сказки, добро и 

зло, меняются местами. В фольклорной сказке зачин и концовка служат как 

бы входом и выходом из условного мира и в то же время являются 

элементами игровой семантики. Как правило, они обозначаются при помощи 

сакраментальных чисел. В сказке Б. Фрио таким числом остается «три». Но 

если в традиционной версии число «три» приносит удачу, то в пародии 

обратный комический эффект усилен лексическим повтором («три ломтика 

ветчины, три котлеты и три сосиски») и односоставным заключительным 

предложением («Из свинины»). 

Трансформация происходит и на персонажном уровне. Волк 

представляется как жертва, ибо в отличие от поросят, жизнь которых 

сложилась весьма успешно, он типичный неудачник. 

На смену традиционному антигерою сказки, злому и страшному Волку, 

приходит мясник – тип расторопного современного бизнесмена. Можно ли 

считать Б. Фрио новатором? Только в определенном смысле, хотя не все с 

этим согласятся. С одной стороны, герои привычных нам сказок 

предсказуемы и неизменны, их образы схематичны. С другой стороны, их 

поступки для современного читателя не всегда мотивированы, так как 

изменились представления о морали. Б. Фрио предлагает по-новому 

взглянуть на традиционного героя сказки. В анималистических сказках за 

волком обычно закреплена функция хищника, злодея, пожирателя. Она же 

определяет и нравственный императив произведений.  

Как правило, с хитрым, коварным и злым волком ребенок соотносит 

свои страхи. В данной сказке волк не страшный, даже вызывающий жалость. 

Он лишен самого главного качества – силы. Подобные «сказки» не 

позволяют ребенку «выпустить страх», как это обычно происходит в конце, 

когда волк терпит поражение. На наш взгляд, эта сказка обесценивает 
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персонажа-мужчину. В ней мясник демонстрирует детям модель деляческого 

поведения. Лично сам он не убивает поросят, но напрямую способствует их 

гибели.  

Механизм переработки сказки заключается, на наш взгляд, в создании 

новой интриги. В этом случае пародия отрицает не само произведение, а 

составляющие его основу моральные нормы. Сказка Бернара Фрио сохраняет 

жанрообразующие элементы – структуру сюжета и главных героев. Это 

позволяет автору, оставаясь в целом в русле фольклорного канона, создать из 

устойчивых компонентов повествования новый сюжет. В свою очередь 

преобразования повествовательной структуры сказки способствовали тому, 

что новый текст выразил намерение автора проверить детей на знание 

народных сказок и наличие моральных установок.  

Сказки-перевертыши свидетельствуют о стремлении авторов 

соответствовать запросам новой читательской аудитории. Чтобы 

стимулировать учебную активность детей, Б. Фрио «заигрывает» с ними. В 

какой-то степени данную методику можно соотнести с приемами, 

описанными К. И. Чуковским («От двух до пяти»), а также с творчеством 

итальянского писателя-сказочника Джанни Родари, предлагавшему детям 

выбрать из трех концов написанной им сказки наиболее подходящий [5, 3].  

Общелитературный процесс, где присутствуют приемы 

постмодернистской игры с нормами морали, также оказывает влияние на 

сказочный жанр. Сказка Б. Фрио является примером адаптации народной 

сказки к современной жизни. Сказка вроде бы рассчитана в первую очередь 

на ребенка, но ему непонятны ирония и постмодернистская игра. Многие 

специалисты по детской педагогике и психологии склонны считать, что 

виртуальная реальность лишает ребенка воображения, поэтому различные 

игровые методики могут быть очень полезны. Игровое начало, заложенное в 

самой природе сказочного жанра и унаследованное авторской сказкой, 

активизировалось в рамках постмодернистской поэтики. 

Во Франции такие сказки широко используются преподавателями и 

работниками библиотек с целью развития у детей воображения, закрепления 

навыков устной и письменной речи. Однако занятия и внеклассные 

мероприятия проводятся только после усвоения классической версии сказки, 

а в читальных залах этим произведениям отводится отдельное пространство. 

Чтобы ребенок мог «уловить» сходство с первичным текстом, необходимо, 

чтобы он был с ним знаком. Предполагается совместное знание исконного 

сюжета автором пародии и читателем. Фольклорная основа понимается как 

когнитивная модель – некий стереотипный образ, с помощью которого 

ребенок усваивает опыт, получает информацию о мире.  
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Маргарыта Латышкевіч 

 

ФАНТАСТЫЧНАЕ Ў ЦВЕТАНА ТОДАРАВА 

 

Імя філосафа, семіётыка, гісторыка, публіцыста, літаратуразнаўцы 

Цветана Тодарава сёння вядомае даволі шырока. Балгарын, выпускнік 

Сафійскага ўніверсітэта, ён ў дваццацітрохгадовым узросце пакінуў Радзіму, 

і з 1963 года жыве ў Францыі. Чалавек з шырокім полем навуковых 

інтэрасаў, Цв. Тодараў адну з самых сваіх папулярных прац прысвяціў тэорыі 

фантастычнага. 

Праца Тодарава «Уводзіны ў фантастычную літаратуру» была напісана 

яшчэ ў 1968 годзе (выдадзена ў 1970 годзе). Таму факталагічны матэрыял, які 

быў вывучаны і прааналізаваны даследчыкам, не ахоплівае найноўшых 

дасягненняў фантастыкі. Тым не менш, у сваёй кнізе Цв. Тодараў дэманструе 

цікавы, у нечым нават парадаксальны пункт погляду на літаратуру ў 

прынцыпе і фантастычнае ў прыватнасці. 

Калегі-навукоўцы, даследчыкі, нават меней абазнаныя чытачы не 

могуць не звярнуць увагу на своеасаблівую структуру «Уводзінаў». Справа ў 

тым, што кніга падзяляецца на дзве раўназначныя часткі (кожная па пяць 

раздзелаў). 

У першай такой частцы Цв. Тодараў паслядоўна разглядае 

еўрапейскую літаратуру, звяртаючы асаблівую ўвагу на два вектары развіцця 

фантастычнай прозы: «літаратуру цуда» і «літаратуру жахаў». Фактычна 

перад намі – своеасаблівы сціслы агляд. Тым не менш, пры ўсёй сцісласці, 

даследчык здольны зрабіць некалькі важных высноў адносна катэгорыі 

фантастычнага. У прыватнасці, паводле Цв. Тодарава, гэтая катэгорыя 

залежыць не столькі ад характарыстык твораў, колькі ад успрыняцця  чытача, 

які знаходзіцца ў стане нявызначанасці, «збянтэжанасці». Навукоўца 

падкрэслівае, што «фантастычнае вызначаецца намі як спецыфічнае 

ўспрыняцце незвычайных падзей» [1, 41]. На першы план, такім чынам, 

выходзяць не характарыстыкі твораў, мастацкія прыёмы, персанажны рад, а 

проціпастаўленасць рэчаіснасці і літаратуры, рэальнасці і выдумкі. 
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Паступова Цв. Тодараў падводзіць чытача да думкі, што фантастычнае 

дае «апісанне… універсума, які не мае… рэальнасці па-за мовай» [1, 58]. 

Свет, які існуе толькі ў межах уласнага апісання, такім чынам, робіцца 

тоесным гэтаму апісанню. Даследчык, іншымі словамі, заўважае, што 

фантастыка, ставячы знак роўнасці паміж прадметам і яго ўвасабленнем у 

мове, рэпрэзентуе сабой глыбінную сутнасць літаратуры. Гэта ўмоўнасць, 

узведзеная ў абсалют. Аб’ект-нуль, які не існуе, раптам атрымлівае 

ўвасабленне ў мастацкім тэксце. 

Аднак існаванне падобнай «ірэальнай рэальнасці» мусіць быць, як гэта 

ні парадаксальна, падпарадкавана абсалютнай логіцы, максімальна 

асэнсавана: по меркаванні Цв. Тодарава, «ўсё… павінна мець сваю прычыну» 

[1, 57]. Не маючы апірышча ў рэальнасці, сусвет, што існуе, заключаны ў 

твор, не павінен выклікаць у «збянтэжаных» чытачоў адчування сваёй 

нерэалістычнасці, уяўнасці. Прадуманы і лагічна абгрунтаваны свет як бы 

балансуе на мяжы паміж верай і недаверам, падпарадкоўваючыся існуючым у 

ім уяўным законам (у тым ліку – і лёсу, выпадку, звышнатуральным, боскім 

сілам). 

Фантастычнае ў Цв. Тодарава, карэнячыся ў рамантычным вымысле, 

актыўна супрацьпастаўляецца рэалістычнай літаратуры. Разам з тым, 

фантастыка – сама сутнасць літаратуры як адметнай умоўнай рэальнасці. 

Аднак перанасычаная, дадатковая ўмоўнасць «разбурае ўнутры мовы 

метафізіку, якая ўнутрана прыналежная кожнай мове» [1, 87], падрывае 

паўсядзённую рэальнасць, утварае «самазабойства» мовы. У прыватнасці, 

Цв. Тодараў разважае так: «Словы – не шыльды, якія навешваюць на рэчы, 

якія існуюць незалежна ад рэчаў, самі па сабе. Калі чалавек піша, ён не 

робіць нічога іншага; важнасць гэтага дзеяння настолькі вялікая, што яно не 

пакідае месца іншым дзеянням. У той жа час, калі я пішу, то пішу пра нешта, 

нават калі гэтае нешта і ёсць уласна пісьмо» [1, 92]. І пасля такіх разваг 

напрошваецца самая парадаксальная выснова: «Каб пісьмо стала магчымым, 

яно павінна сыходзіць з смерці таго, пра што яно кажа, але гэтая смерць 

робіць немагчымым самая пісьмо, таму што ў такім выпадку няма пра што 

пісаць» [1, 92].  

Цікава, што Цв. Тодараў, робячы агляд еўрапейскай літаратуры ХІХ 

стагоддзя, прадбачыць з’яўленне адметнага спосабу літаратурнага 

самавыяўлення, у якім мяжа паміж фантастычным і рэальным сціраецца, 

губляе любы сэнс (як ў «Пераўтварэнні» Ф. Кафкі). Таму такое новае 

пісьменства, паводле меркавання даследчыка, «у некаторым сэнсе болей 

літаратура, чым што-небудзь яшчэ» [1, 88]. Акрамя таго, Цв. Тодараў 

перакананы, што «літаратура магчымая толькі ў той ступені, у якой яна 

робіць сябе немагчымай. Або тое, пра што нам распавядаюць, знаходзіцца 

тут, перад намі, але тады для літаратуры няма месца, або даюць месца 

літаратуры, але тады ўжо няма пра што казаць» [1, 92]. Парадаксальнае 

імкненне літаратуры да немагчымасці і з’яўляецца першаснай умовай для яе 

існавання. Цв. Тодараў піша, што «працэдура прымірэння магчымага і 
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немагчымага можа даць нам вызначэнне слова “немагчымае”. Але літаратура 

існуе, і ў гэтым заключаецца яе найвялікшы парадокс» [1, 92].  
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НАЦИОНАЛЬНОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ И ФОЛЬКЛОР  

В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ИВО АНДРИЧА  

 

В эпоху всеобщей интеграции и унификации в различных сферах 

обнаруживается тенденция к нивелированию национального своеобразия. 

Особость культуры отдельного народа на уровне его внешних атрибутов всё-

таки признается и даже вроде бы поддерживается. А разночтения на уровне 

национального мировоззрения чаще игнорируется под предлогом 

продвижения общегуманистических ценностей и всеобщих прав человека. 

При всей значимости последних совершенно очевидно, что различия в 

национальном мироотражении отдельных этносов сейчас тоже играют 

огромную роль и зачастую приходят в столкновение. Это подтверждается как 

отдельными произведениями литературы и искусства, так и опытом прошлой 

и современной истории.  

Абсолютно естественным нам представляется то, что совокупность 

факторов этногенеза обусловливает определённую систему ценностей, в 

рамках которой живет тот или иной народ. И эти ценности, будучи 

несхожими, а в некоторых случаях и противопоставленными, могут 

сталкиваться при сопряжении с государственной идеологией, что ведёт к 

отсутствию взаимопонимания, а порой и к войнам. Правовая база той или 

иной страны, то есть совокупность представлений народа о том, что 

разрешено, а что запрещено, а также видение им перспектив своего развития 

не может быть обусловлено лишь абстрактными гуманистическими 

ценностями. Это всегда уходит корнями в историю, неизбежно и вполне 

закономерно связано с вероисповеданием, а также традициями. Ясно, что 

понятия о дозволенном и недозволенном в мусульманской стране и 

христианском государстве будут различаться. Рассматривая систему взглядов 

на мир определенного народа, следует обратить особое внимание на его 

фольклорное наследие, где, несмотря на некоторую специфику 

художественных форм, выражена чуть ли не вся система ценностей и 

ориентиров этноса. Уже в народном устно-поэтическом творчестве заложены 

базовые основы видения пути своего развития, которые и на этом этапе 
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могут вступать в непримиримые противоречия с мировоззрением другого 

народа.  

Мы попытаемся это проследить на примере творчества Иво Андрича, 

сербского писателя, который в своих произведениях глубоко вникает в 

проблемы межнациональных отношений на Балканах. В этом регионе 

издавна совместно проживают народы, исповедующие разные религии.  

Фольклорные элементы, используемые Андричем в своих 

произведениях, мы пробовали выявить ранее [5]. Здесь же попытаемся 

проследить, какую роль фольклор и мифология играют в национальной 

идеологии и как их различная интерпретация может повлиять на 

взаимопонимание между народами. 

Обратимся к роману автора «Мост на Дрине». Его содержание 

свидетельствует, что одно и то же явление окружающей действительности 

вышеградцы различного вероисповедания объясняют совершенно по-

разному. Сербские дети верят, что «круглые выемки, идущие попарно с 

правильными интервалами, словно врезанный в камень отпечаток копыт 

какого-то гигантского коня сверхъестественной мощи», – это следы копыт 

Шараца, волшебного коня легендарного Королевича Марко, героя эпических 

песен, одного из защитников сербов в борьбе против турок. Дети мусульман 

уверены, что здесь «промчался на своей крылатой арабской кобыле сам 

Джерзелез Алия» [2, 387], легендарный герой мусульманского фольклора в 

Боснии.  

У героев романа также нет единого мнения о том, что собой 

представляет земляной холм, своеобразный рубеж, граница ребяческих игр у 

моста. Сербы-православные говорят о могиле богатыря Радисава, не 

покорившегося туркам и оставшегося в памяти своего народа героем-

предводителем. Они верят, что «раз в году ночью с неба падает на холм сноп 

яркого света» [2, 388]. Потурченцы же, со своей стороны, хранят легенду, 

что на этом месте в давние времена, «отстаивая переправу через Дрину от 

войска неверных, пал геройской смертью дервиш шейх Турхания» [2, 388], 

один из героев турецкого эпоса.  

Люди издавна пытались объяснить окружающие явления и события, 

что отразилось в мифологии и фольклоре народа. Андрич обращает на это 

внимание читателя как на фактор прививаемых с самого детства априорных 

расхождений в национальной идеологии. Королевич Марко или Алия 

Джерзелез – в этой антиномии выражена целая политическая стратегия, 

противопоставляющая ожидания одних по освобождению от оккупации 

хозяйским претензиям других на эти земли.  

Особое место в романе «Мост на Дрине» занимают безымянные герои-

черногорцы, исполнители фольклорных произведений. Они упоминаются в 

романе дважды, и в обоих случаях их образы связаны с народной песней, 

которая в условиях жизни под иноземным владычеством символизировала 

храбрость и гордость людей. Уже портрет черногорца-гусляра, заставившего 

сербов с замиранием сердца слушать его песню, отражает всю внутреннюю 

силу народа и предвосхищает его будущее освобождение. А сама песня – 
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даже нечто большее, чем национальный гимн. Это символ верности своей 

Родине, эмоциональная квинтэссенция всех идей, чаяний и ожиданий народа. 

Герои народных песен остаются в памяти людей защитниками от 

притеснений иноземцев, образцом истинной духовности и носителями 

национальной гордости. 

«<…> Когда черногорец добился полного созвучия голоса и гуслей, он 

энергично и гордо откинул назад голову, так что адамово яблоко выступило 

на его тощей шее и резкий профиль четко обозначился в отблесках 

догоравшего костра, и, испустив приглушенное и протяжное „ааааааааа!“, 

сразу взял сильно и раздельно: 

Уж как в Призрене в царской вотчине 

Сербский царь Стефан на пиру сидит, 

Именитых вельмож и гостей поит; 

Собрались вокруг него старейшины, 

Патриархи и девять епископов. 

А за ними по чину двадцать визирей, 

Бунчуками тройными увенчанных, 

Их Мияло-монах обносит винами. 

И блестят каменья драгоценные 

На груди красавицы Кандосии» [2, 402]. 

У слушающих его песню сербов «по коже пробегают мурашки, спины 

выпрямляются, плечи расправляются, глаза горят, пальцы 

растопыриваются и сжимаются в кулак, напряженно сводятся скулы». 

«Очарованные, безучастные ко всему прочему», они «уносятся вдаль, вслед 

за песней, словно она рассказывает им собственную прекрасную и светлую 

судьбу» [2, 403]. В этой детали проявляются многие типичные черты этноса 

или, по крайней мере, их видение писателем. Очевиден несомненный 

потенциал готовности к борьбе, который не может полноценно реализоваться 

в данной исторической обстановке.  

Герой-черногорец ту же роль исполняет и в период австрийской 

истории Боснии. Это гусляр, «схимнически изможденный, в отрепьях, но 

полный достоинства, с открытым взглядом: изголодавшийся, но 

щепетильный; гордый, но вынужденный побираться» [2, 545]. В образе 

черногорца снова представлены национальные черты народа, его 

потенциальная гордость и сила. Песня мгновенно преображает самого певца 

(«отброшена мучительная робость, исчезли внутренние противоречия, 

позабылись все невзгоды») и до глубины души пронизывает «каждого здесь 

находившегося независимо от того, турок он или серб» [2, 546]. Все 

умолкают и слушают песню, слова которой у каждого вызывают свои мысли, 

в зависимости от его национальности, веры и личного опыта. «И только на 

зеркальной поверхности ракии в стоящей перед ними чарке их неподвижным 

взорам являлись блистательные победы, сражения, героизм и слава, до сей 

поры не виданные миром» [2, 546].  

Подобное противостояние цивилизаций прослеживается и в других 

произведениях писателя, а также в том, как эти произведения 
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воспринимаются современными критиками. Многие из них придираются к 

«мифологичности» произведений Андрича. По их мнению, она служит идее 

«великосербскости», приверженцем которой будто бы являлся Андрич. 

Точнее говоря, своими произведениями он не просто мифологизировал 

сербскую духовную традицию, но еще и «демифологизировал» чисто 

боснийские народные образы [6, 230]. Речь идет в первую очередь об Алии 

Джерзелезе.  

Алия Джерзелез – боснийский герой, о котором издавна пелось много 

песен и ходило много легенд. Считалось, что он обладал необычайной силой, 

полученной от вилы за спасение ее ребенка от палящего солнца. Участвовал 

в важной битве и спас войско своего правителя Хусрев-бега от грозящего 

поражения, внезапно вступив в битву верхом на крылатом коне. Сохранились 

предания о его семье, о смерти его несправедливо оклеветанной сестры, о 

березе, росшей до недавнего времени около Киселяка, повреждения на 

которой принадлежали еще булаве самого Алии Джерзелеза, а также о том, 

как он погиб. Есть сведения об Алии Джерзелезе как реально 

существовавшей исторической личности – Герз-Ељас [4, 127–131]. 

А в рассказе Иво Андрича «Путь Алии Джерзелеза» этот возвышенный 

мифологический образ представляется иным. Создается впечатление, что 

автор нарочно снижает его – из всенародно почитаемого героя Алия 

Джерзелез превращается в жалкое существо, предмет насмешек, носителя 

низменных страстей. 

О нем ходила молва, и все знали его как мужественного и сильного 

человека: «На постоялом дворе его встретило молчание, исполненное 

восхищения и почтительного уважения. У него была слава победителя 

многих поединков, сила его приводила в трепет. Все знали о нем, но мало кто 

видел, потому что молодость свою он провел на коне между Травником и 

Стамбулом» [1, 18]. 

Андрич таким суждением, пожалуй, умышленно возводит Алию на 

бóльшую высоту в глазах читателя, чтобы контраст между слухами и 

действительностью казался более отчетливым. Но затем он почти сразу 

низвергает народного героя, демифологизирует его: «Гости кинулись к 

воротам. Слуги приняли коня. Джерзелез спрыгнул на землю, и тут все 

увидели, что он мал ростом, приземист, неуклюж и ходит раскорякой, как 

все люди, которые не привыкли ходить пешком. Руки у него были 

несоразмерно длинные» [1, 18].  

 Конь служил своего рода пьедесталом, и после того как Алия с него 

спустился, «страх и уважение у встречавших словно рукой сняло» [1, 18]. 

Со временем «волшебный ореол вокруг Джерзелеза совсем развеялся», 

и герой стал совсем смешным в глазах читателя. Даже слуги издеваются над 

ним, строят ему рожи за глаза. Алия влюбляется в прекрасную венецианку. 

Однако он настолько глуп в своем чувстве, что все над ним подшучивают, 

используют его слабость как предмет насмешек и балагурства; за ним 

закрепляются прозвища «осел», «ослище». 
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Впрочем, и душевное состояние героя, его внутренние муки никак не 

соответствуют возвышенному образу народного идеала: «Он никак не мог 

прийти в себя. Ему хотелось кого-то лупить, спросить кого-нибудь, что с 

ним случилось, но черная мгла заволокла небо, и в этом ночном безлюдье не с 

кем было сражаться и некого спрашивать» [1, 28]. 

Подобно Андрич обходится и с образами братьев Моричей, о которых 

также сложено много легенд, преданий, народных песен. Однако единства 

мнений о том, кем были эти люди, в фольклоре боснийцев нет. Данные 

преданий, баллад и песен о них расходятся. В преданиях Мехмен и Ибрахим 

Моричи представлены как отрицательные персонажи, насильники, тираны, а 

в песнях – защитники Отечества, борцы за свободу Боснии от турецкой 

власти и защитники обездоленных. Известные сюжеты, связанные с этими 

героями, – судьба их матери Амины и казнь их самих [4, 142–144]. 

А в произведении «Путь Алии Джерзелеза» Моричи – «щеголи и моты, 

наглые, без стыда и совести, пользовались дурной славой» [1, 23]. Здесь 

также очевидна демифологизация. 

Герои этого произведения, известные из устных преданий и воспетые в 

народной поэзии, под пером Иво Андрича приобретают совсем иные 

характеристики. Осмелиться на такое, как полагают представители 

боснийской литературы, – значит поступиться духовной традицией народа.  

Вокруг образа Алии Джерзелеза в свое время было множество споров. 

Один из исследователей этой проблемы, М. Маглайлич, закономерно 

задается вопросом: почему же Андрич подобным же образом не 

демифологизировал Марко Королевича? А Расим Муминович утверждает, 

что писатель, выражая таким образом свою позицию, в целом демонстрирует 

неприятие самого ислама [6, 231–233]. Налицо противостояние систем 

национального мировоззрения, выраженных в фольклорной традиции. 

Однако Миролюб Евтич в своей работе «Ислам у делу Иве Андрића» 

(«Ислам в произведениях Иво Андрича») указывает на то, что расценивать 

демифологизацию таких персонажей как антимусульманскую тенденцию 

бессмысленно [3, 11–12]. Подобная переработка образов издавна характерна 

для художественной литературы и вовсе не может интерпретироваться как 

нечто негативное.  

Таким образом, мы видим, что элементы национальной мифологии и 

мотивы фольклора на современном этапе также являются 

репрезентативными составляющими национального мировоззрения. Иво 

Андрич в своих произведениях показал, что они могут вступать в открытые 

противоречия с аналогичными традициями другого народа. Такие различия 

нельзя игнорировать: крайне опасны попытки их искусственно нивелировать, 

ибо, когда дело касается фундаментальных основ национального 

мировоззрения, нежелание учитывать их может привести к непоправимым 

последствиям. Уважая право каждого из нас на особость при взаимном 

соблюдении интересов, эти расхождения важно осознавать. И обращение к 

такой архаичной форме самовыражения, как фольклор, помогает нам глубже 

осмыслить данную проблему для её эффективного решения.  
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Аляксандра Чарнавокая 

 

ЖАНЧЫНА ЯК КАМІЧНЫ ПЕРСАНАЖ У ПРОЗЕ  

ПЕРШАЙ ТРЭЦІ ХХ СТ.: АД «УСЕНАРОДНАГА»  

ДА АСАБІСТА-ІНТЭНЦЫЯНАЛЬНАГА СМЕХУ 

 

«Смех як з’ява свядомасці і паводзін чалавека, па-першае, з’яўляецца 

выяўленнем жыццярадасці, душэўнай весялосці, жыццёвых сілаў і энэргіі, і 

пры  гэтым неад’емным элементам добразычлівых стасункаў. Па-другое, 

смех – гэта форма непрымання і асуджэння людзьмі таго, што знаходзіцца 

побач з імі, насмешка над нечым, непасрэдна-эмацыйнае спасціжэнне нейкіх 

супярэчнасцей, нярэдка звязанае з адчужэннем чалавека ад таго, што ім 

успрымаецца. У гэтым аспекце смех звязаны з камічным (ад старажытна-

грэчаскага «комас» – вясковае свята) [8, 119]. Аб’ектам высмейвання часта 

з’яўляецца недарэчнае, неадпаведнае норме і вартае прадухілення. У гэтым 

выпадку камічныя творы выконваюць светапоглядную і выхаваўчую 

функцыі. 

В. Халізеў вылучае два віды смеху: карнавальны, усенародны смех (які, 

паводле М. Бахціна, «стварае атмасферу ўсеагульнага яднання на падставе 

жыццярадаснага пачуцця» [8, 120]), і індывідуальна-ініцыятыўны смех, які 

з’яўляецца прыналежнасцю індывіда. Індывідуальна-ініцыятыўны смех – 

гэта і жарт, і досціп, і іранічная насмешлівасць, і універсальны гумар. 

«Індывідуальна-ініцыятыўны смех можа мець і адчужана-насмешлівы 

характар. Для яго характарыстыкі традыцыйна выкарыстоўваецца тэрмін 

іронія» [8, 121].  

Нямала камічных твораў «усенароднага» смеху, дзе адным з галоўных 

герояў была жанчына, друкавалася ў газеце «Наша ніва». У камічных творах 

«усенароднага смеху» заўсёды адчувальным з’яўляецца ўплыў фальклору, 
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яны разлічаны на шырокага чытача і апелююць да самага супольнага ў 

светапоглядзе пэўнай сацыяльнай групы, куды можна аднесці стэрэатыпныя 

ўяўленні, у тым ліку гендарныя нормы і ідэалы, якія знайшлі адлюстраванне 

на старонках «Нашай Нівы» і, адпаведна, ў творах Ядвігіна Ш., Якуба 

Коласа, З. Бядулі, В. Ластоўскага.  

Смех звычайна выконвае своеасаблівую «нарматыўную» функцыю:  

робіць больш відавочнымі заганнае, недарэчнае, непрыстойнае, неадпаведнае 

агульнапрынятым уяўленням. «Камічнае сацыяльнае па сваёй прыродзе <...> 

гэта рэзкі, нечаканы разрыў з узорамі абавязковага», з пункту гледжання 

культуры паводзін, нечаканае адмаўленне ад узора, які здаваўся 

агульнапрынятым, і замяшчэнне яго супрацьлеглым» [6, 145]. 

У камічным творы могуць высмейвацца як з’явы міжасабовых адносін 

(бойкі, сваркі, спрэчкі), так і асобныя рысы герояў. Гераіня гумарыстычных 

твораў нашаніўскага перыяду – абавязкова сварлівая і ўладная кабета, 

паводле сюжэтнай функцыі – «злая жонка» ці «злая нявестка». Жаночыя 

персанажы апавяданняў Ядвігіна Ш. «Баба», «Важная фіга» (1909), 

«Шчаслівая» (1913), Я. Коласа «Дзяліцьба» (1911), «Недаступны» (1919), 

«Называецца зарабіў» (1925), З. Бядулі «Летапісцы» (1914) не адрозніваюцца 

між сабой ні рысамі характару, ні падыходам аўтараў да стварэння вобраза. 

Персанажам гэтых твораў з’яўляецца фальклорны вобраз «бабы» з паданняў, 

показак, анекдотаў, самым непасрэдным увасабленнем якога можна лічыць 

бабу ў аднайменным творы Ядвігіна Ш. Гэта апавяданне з’яўляецца 

аўтарскім запісам народнай легенды «Чаму бог зрабіў мужыка старшым над 

жонкай», што пацвярджаецца наяўнасцю варыянта гэтага тэксту ў томе 

«Легенды і паданні» за нумарам 116 [5].  

Змест апавядання «Баба» падаецца ў нейкай ступені парадаксальным: 

муж запрашае ў хату Пана Езуса і святога Пётру, але папярэджвае, што мае 

благую жонку. «Бабе» ўласцівы стэрэатыпныя негатыўныя маскулінныя 

рысы: дамінантнасць, агрэсіўнасць, грубасць, самаўпэненасць (у легендзе – 

яшчэ і схільнасць наведваць карчму). Да гэтага дадаюцца гіпербалізаваныя 

адмоўныя жаночыя якасці: сварлівасць, ірацыянальнасць, глупства. «Баба» 

збівае вандроўнікаў, якім муж дазволіў заначаваць у хаце, і пасля знаёмства з 

такой кабетай Пётра зазначае: «А што да парадкаў, хай бы ўжо, пане мой, 

лепш мо мужчына іх вёў» (апавяданне пачынаецца з пытання Пана Езуса: «А 

як бы ты, Пётра, хацеў: ці кабета, ці мужчына каб быў важнейшым у 

хаце?» [9, 5]).  

Сэнс твора можна зразумець наступным чынам: дамінаванне ў сям’і 

робіць чалавека самаўпэўненым, агрэсіўным, упартым (альбо яно абумоўлена 

гэтымі рысамі характару). Калі разам з адмоўнымі маскуліннымі якасцямі 

аўтарытарны кіраўнік сямейнага карабля азначаны адмоўнымі жаночымі 

якасцямі (паводле народнага светапогляду гэта сварлівасць, эмацыйнасць, 

неразважлівасць), то такі варыянт у грамадстве ўспрымаецца як найгоршы. 

Падобна фальклорнаму персанажу, «ліхая баба» – толькі функцыя, вельмі 

часта яна не мае імя. Уся ўвага пісьменніка звернута не на стварэнне 

партрэта бабы, а на яе на паводзіны.  
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Жанчына, якая імкнецца падпарадкаваць сабе мужчыну (у пэўнай 

жыццёвай сітуацыі ці на доўгатэрміновы перыяд). Нават калі відавочна мае 

рацыю, заўсёды абражае героя сваімі дзеяннямі. Так, у апавяданні 

М. Гарэцкага «Зіма» жонка сварыцца на мужа за гультайства і захапленне 

картамі, у апавяданні Я. Коласа «Недаступны» – за схільнасць да п’янства. У 

першым творы пасля сваркі з жонкай да героя прыходзяць «зухаватыя, 

вялікія думкі: выпіць самому ўсю гарэлку, што была на продаж, і ўважыць 

карысны гандаль брату, злосніку-канкурэнту. Незвычайна скончыць справу. І 

паказаць жонцы, што ва ўсім чыста вінавата яна...» [1, 77]. Дзядзька Арцём 

у апавяданні «Недаступны» на радасць аднавяскоўцам хаваецца ад жонкі ў 

калодзеж, адкуль выказвае сваё незадавальненне жыццём.  

Абавязковая рыса кожнай камічнай гераіні – гэта сварлівасць: «дзве 

пілы ў хаце: адной – сам дровы рэжа, а другая – яго самога пілуе» [9, 51]. 

Відавочна, сварлівасць – самая непрыемная якасць жанчыны, якая 

намагаецца паўплываць на абставіны праз бясконцае выказванне мужу сваіх 

скаргаў і абурэння. Калі ж у хаце жыве некалькі жанчын, становішча 

мужчыны робіцца невыносным: «Ну, што ты з гэтымі бабамі зробіш? Калі 

ў хаце жывуць дзве бабы, то ўжо спакою няма», – так распачынаецца 

апавяданне Я. Коласа «Дзяліцьба» (1911), дзе браты, падгавораныя жонкамі, 

пачынаюць дзяліць маёмасць каб разысціся [4, 54]. Справа скончваецца 

бойкай і зрэшты – вясёлым здарэннем. Апавядач апісвае падзею з 

мужчынскага пункту гледжання: жанчыны правакуюць мужчын на канфлікт, 

парушаюць лад у сям’і. Рэальныя складанасці сумеснага жыцця некалькіх 

сем’яў не выклікаюць спачування апаведача. Сюжэт твора быў запісаны 

пісьменнікам у Мікалаеўшчыне [3, 499]. Цікава, што фрагмент, прысвечаны 

бабскай сварлівасці (10 – 30), вельмі блізкі да пачатку падання «Палешукі і 

палевікі», якое таксама пачынаецца расповедам пра бабскую сварку: 

«Ведама, калі бабы чаго захочуць, то й сам чорт іх не пераставіць. А тут 

яны ў адзін голас крычаць: дзяліцца да дзяліцца» [5, 79]. 

Супярэчнасці між нявесткай і свёкрам выяўлены ў апавяданнях 

З. Бядулі «Летапісцы» (1914) і Я. Коласа «Называецца зарабіў» (1925), у якіх 

маладую жанчыну чытач уяўляе са слоў свёкра. Незадавальненне нявесткай 

тлумачыцца яе памкненнем у адсутнасць мужа атрымаць вяршэнства ў сям’і і 

самастойна вырашаць эканамічныя пытанні, а таксама неахайнасцю, 

недастатковай працавітасцю. Гэтаму спадарожнічае няўвага да свёкра, які ў 

свой час нямала працаваў дзеля дабрабыту сям’і.  

Заўважым, што мужчыны не шкадуюць крыўдных словаў у дачыненні 

да нявесткі, адразу пасля вяселля ставяцца да яе насцярожана, а потым – з 

адкрытай недобразычлівасцю. У абодвух апавяданнях пісьменнікі іранізуюць 

з галоўных герояў і іх сямейных дачыненняў, аднак памкненне жанчыны да 

дамінавання ў сям’і выяўляецца як непажаданае, што падкрэсліваецца праз 

гіпербалізацыю шматлікіх хібаў нявесткі. Характэрна, што жанчына, якая 

наважваецца на пэўнае вяршэнства над мужчынам, заўсёды паводзіць сябе 

празмерна агрэсіўна і нават дазваляе сабе падняць руку на значна старэйшага 

за сябе чалавека, што недапушчальна паводле нормаў народнай маралі. Такія 
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ўчынкі нявесткі «зніжаюць» вобраз, робяць немагчымым атаясамленне 

гераіні з фальклорным (архетыповым) ідэалам, бо ідэальная жанчына і 

агрэсія – неспалучальныя рэчы. 

Неабходна падкрэсліць, што ідэалам сямейных адносін як для 

пісьменнікаў, так і для беларускіх сялян было не жорсткае падпарадкаванне 

жанчын і дзяцей мужчыну-гаспадару, а добразычлівае стаўленне адзін да 

аднаго. Маральныя нормы беларусаў засведчаны ў шматлікіх прыказках: 

«Спагадай свет трымаецца» [7, 371], «Сам пад’еў і другому спагадай» [7, 

373], «Чалавек жыве век, а добрае дзела – два» [7, 164]. 

У гумарыстычных творах выяўляецца і тыповая для фальклору 

сітуацыя – складанае становішча нявесткі ў новай сям’і. У апавяданні 

Ядвігіна Ш. «Важная фіга» (1909) свякроў і нявестка ставяцца адна да адной 

не вельмі добразычліва, але гэта не гаротныя пакутніцы, а грубаватыя, 

актыўныя, бадзёрыя кабеты. Канфлікт паміж жанчынамі выглядае смешным 

нават з пункту гледжання свякроўкі, ад імя якой і распавядаецца гісторыя пра 

«важныя фігі», якія перадаў нявестцы разумны земскі. Спрэчка паміж 

свякроўкай і нявесткай у вачах мужчыны была б не больш як яшчэ адной 

праявай кепскай жаночай натуры, і толькі кабета магла б распавесці пра 

сямейны канфлікт так ярка і каларытна.  

У расповедзе пра сваркі з нявесткай сама свякроў імкнецца выглядаць 

прыстойна: яна не схільная да ўжывання грубых, лаянкавых словаў, 

дэманструе ўяўнае засмучэнне пра непаразуменні з нявесткай, прадказальна 

абвінавачвае нявестку ў канфлікце і выяўляе сябе як ахвяру недастаткова 

паважлівага стаўлення. Твор расквечваюць частыя звароты да слухачоў, 

таксама кабет: «мае вы кветачкі», «мае вы ягадкі»: «Але што я бяды 

набралася, пакуль гэтага, мае вы кветачкі, дабілася; што я стыду, злосці і 

слёз глынула?! Матачцы Боскай, мае вы ягадкі, іх ахвяроўваю» [9, 61]. У 

апавяданні шмат словаў з памяншальна-ласкальнымі суфіксамі, якія павінны 

засведчыць лагоднасць апавядальніцы, але насамрэч падкрэсліваюць 

магчымасць зусім іншага стаўлення да «сынка» ці «паночка». Злосць на 

нявестку выяўляецца не толькі праз крыўдныя азначэнні, але і праз 

выкарыстанне грубаватых, зніжаных слоў пры яе апісанні («Агатка ўзяла 

ўсю хатнюю гаспадарку ў свае лапы» [9, 61], «стравы чабохне ў міску» [9, 

62]).  

Зварот да аповеду ад першай асобы альбо спасылкі на апаведача 

падкрэсліваюць набліжанасць твораў да фальклору ці нават вясковых 

анекдотаў. Пісьменнік нібыта проста запісвае пачутае ад іншых альбо дае 

магчымасць выказацца звычайнаму селяніну. І для твораў «усенароднага 

смеху» гэта абсалютна мэтазгодна. Вышэйзгаданыя творы дазваляюць 

сцвярджаць, што «ўсенародны смех» гучаў у творчасці Я. Коласа і З. Бядулі 

даволі доўга (апавяданне «Называецца зарабіў» датуецца 1925 годам), а 

потым адмысловым чынам быў падхоплены К. Крапівой. 

Аднак у творчай спадчыне пісьменнікаў першай трэці ХХ ст. 

прысутнічае і індывідуальна-ініцыятыўны смех: у апавяданнях Я. Коласа «У 

двары пана Тарбецкага» (1926) і М. Гарэцкага «Ашуканы палітрэдактар» 
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(1929). У абодвух творах пісьменнікі звяртаюцца да сучаснасці: здзіўляюцца, 

іранізуюць, адзначаюць недарэчнасці ўжо савецкага ладу жыцця. 

Нарыс Я. Коласа «У двары пана Тарбецкага» адлюстроўвае побыт, 

звычкі, узаемастасункі выпадковых суседзяў – «членаў двара пана 

Тарбецкага» – людзей розных прафесій, рознай побытавай культуры. У 

нетаропкім расповедзе пісьменнік зноў і зноў звяртаецца да двух галоўных 

праблемных пунктаў: новага стаўлення савецкіх людзей да працы (у тым ліку 

ў «нанятай» кватэры) і адмысловасці прыватных стасункаў, якая мае вынікам 

павелічэнне колькасці няпоўных сем’яў. Па першым пункце пісьменнік 

звяртае ўвагу на безгаспадарлівасць людзей, якія не з’яўляюцца ўласнікамі 

нават таго кутка, дзе ім даводзіцца жыць.  

Жаночых персанажаў больш тычыцца праблема сямейных адносін. У 

перыяд, адлюстраваны Я. Коласам, працягваецца заходняя ліберальная 

традыцыя ў сферы сям’і і сямейных адносін, якая склалася ў першыя 

паслярэвалюцыйныя гады. Так, паводле другога савецкага кодэкса законаў аб 

шлюбе, сям’і і апецы, прынятым менавіта ў 1926 г., рэгістрацыя шлюбаў 

стала неабавязковай, бо кодэкс прызнаваў легітымнымі існуючыя фактычныя 

шлюбы. Вытрымкі з дакументаў жанаддзелаў ЦК КП(б)Б сведчаць пра 

імклівы рост беспрацоўя сярод жанчын. Так, у 1926 г. у Мінску 52% жанчын 

з’яўляліся беспрацоўнымі, што абумовіла рост прастытуцыі і 

«беспрытульных маці» («колькасць беспрытульных усё расце і расце ў сувязі 

з легкадумным стаўленнем бацькоў да дзяцей» [2, 136]).  

На двары пана Тарбецкага багата жанчын, якіх аўтар, нібы са словаў 

суседзяў, характарызуе паводле сямейнага становішча. Напрыклад, Марыся 

Шпала – «нідзе не служыць, заработкаў не мае, а нейк жыве сама і дзяцей 

гадуе. На якія сродкі жыве, квартаранты пана Тарбецкага не ведаюць. А 

калі хто ведае, то маўчыць» [4, 222]. Новы лад жыцця дае магчымасць 

жанчынам не толькі застацца «напалавіну замужнімі», але і мець «дваістую 

прыроду». Мальвіна Грында, як сцвярджаюць злыя языкі, «часамі – баба, 

часамі – мужык». Але між насельнікамі двара пана Тарбецкага няма 

добразычлівасці і паразумення. Жанчыны сварацца з мужчынамі, бацькі 

абараняюць дзяцей, жыхары скардзяцца гаспадару на суседзей. Галоўны 

змест жаночай сваркі, самай яркай падзеі твора, – кпіны з асабістага жыцця. 

Здрада мужа, дзіцё-бязбацькавіч, аборт – усе гэтыя акалічнасці, прымальныя 

з пункту гледжання «ліберальнай палітыкі», балюча перажываюцца 

жанчынамі, якім патрэбна большая пэўнасць і ўладкаванасць. За намёк на 

аборт (ці кінутае дзіця) жанчына гатова забіць сваю суседку. Мужчыны 

карыстаюцца выгодамі «сексуальнай рэвалюцыі», а жанчыны і пазашлюбныя 

дзеці робяцца яе ахвярамі. Вядома, на двары пана Тарбецкага ёсць і поўныя 

сем’і, але праз праблемную скіраванасць нарыса пісьменнік і тут не выяўляе 

гарманічных адносін.  

Пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі пачалі рэзка змяняцца ўяўленні пра 

дазволенае і непажаданае, прымальнае і непрыстойнае ў асабістым жыцці. 

Але старыя сацыяльныя (у тым ліку гендарныя) нормы заставаліся значнымі 

для многіх савецкіх грамадзян, у першую чаргу жанчын, для якіх 
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прыстойнасць паводзін заўсёды была істотнай станоўчай якасцю, 

абавязковай рысай гендарнага ідэалу. Жанчыны імкнуліся адпавядаць 

нормам традыцыйнай культуры, дзе паважлівае стаўленне магчымае толькі 

да замужняй жанчыны, а іншыя варыянты  ўсведамляюцца  як дэвіяцыі.  

Іранічнае стаўленне да асобных праяваў прыватнага жыцця выяўлена і 

ў апавяданні М. Гарэцкага «Ашуканы палітрэдактар». Пісьменнік выяўляе 

праблемы літаратурнай сітуацыі другой паловы 20-х гадоў: падрыхтаваны ім 

у 1928 г. «Зборнік апавяданняў» не быў выдадзены, бо «палітрэдактар 

Будзінскі даў адмоўны водзыў» [1, 611]. Верагодна, М. Гарэцкі паспрабаваў 

уявіць, якім чынам можна было паспрыяць выданню кнігі, і зброяй супраць 

палітрэдактара паўстала жанчына – Агата Корк-Балбатуха-Пупок. У 

апавяданні пісьменнік акцэнтуе новыя акалічнасці літаратурнага жыцця: 

паміж аўтарам і яго кнігай, аўтарам і чытачом стаіць цэнзар-палітрэдактар, а 

стаўленне да пісьменніка ў выдавецтве абыякавае і нават нядобразычлівае.  

Праз вобраз Агаты Корк М. Гарэцкі выяўляе характэрную для 

савецкага часу зменлівасць светапогляду ў залежнасці ад «вышэйшых» 

партыйных установак. Напачатку жанчына адмоўна ставіцца да 

беларусізацыі, але пасля блізкага знаёмства са студэнтам Перуном змяняе 

свае думкі і дасягае поспехаў: «Сёння выступала на сходзе і казала, што 

хаця беларусізацыя ў нас так-сяк праводзіцца, але тэмы яе нельга прызнаць 

здавальняючымі, трэба іх узмацніць» [1, 134]. Пісьменнік падкрэслівае, што 

стаўленне да важных жыццёвых з’яў, выяўленае мовай савецкіх штампаў, 

дазваляе не задумвацца пра іх рэальны змест і значна спрашчае ўспрыманне 

рэчаіснасці.  

Зменлівасць і лёгкаважнасць уласцівая і стаўленню Агаты да мужчын. 

Савецкі санаторый робіцца выдатным месцам для пошуку мужа, дзе галоўны 

крытэрый – наяўнасць у магчымага партнёра «маладога цела і даволі 

прыгожага твару» [1, 134]. Пасля блізкіх стасункаў з Перуном Агата бярэ 

шлюб з Пупком, а неўзабаве ў электрычцы знаёміцца з Трышкай Ласым і 

таксама выяўляе да яго вялікую прыхільнасць. Гэта «цікавая і не вельмі 

старая жанчына» – чалавек няпэўны, пазбаўлены глыбокіх перакананняў. 

Але ў ненармальным свеце легкаважнае стаўленне да жыццёвых умоўнасцей 

можа быць прыкметай большага розуму, чым адданая падтрымка 

абвешчаных «зверху» нормаў (у першую чаргу – сацыяльных і палітычных). 

«У такога паскуднага Пупка і такая разумная жонка» [1, 140], робіць 

выснову Трышка Ласы.  

Агата Корк – жанчына мадэрнізаванага грамадства, абсалютна 

самастойная і ва ўсіх адносінах незалежная. Аднак свабода ў дачыненнях з 

мужчынамі не робіць яе шчаслівай: для гераіні мужчына – гэта магчымасць 

альбо атрымаць сексуальнае задавальненне, альбо добра ўладкавацца ў 

жыцці. Адухоўленае каханне як ідэал ўзаемаадносін паміж мужчынам і 

жанчынай у творы не рэалізуецца. У стасунках паміж людзьмі зашмат 

прагматызму, хлусні, насцярожанасці, прадбачлівасці. Зрэшты, эратычная 

прыязнасць – адна з нешматлікіх нармальных, натуральных падстаў для 

шчырых добразычлівых адносін.  
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Супастаўленне камічных твораў дазваляе зрабіць наступнае 

падагульненне. У творах «усенароднага смеху» камічнымі паўстаюць 

выпадкі выключныя, у якіх высмейваюцца рэчы, непрымальныя з пункту 

гледжання сацыяльных (у тым ліку гендарных) стэрэатыпаў. У творах 

індывідуальна-інтэнцыянальнага смеху пісьменнік выяўляе абсалютна 

звычайную рэчаіснасць і смешнымі падаюцца звыклыя для большасці з’явы, 

якія толькі з улікам суб’ектыўнай аўтарскай ацэнкі пачынаюць выглядаць 

недарэчнымі. Такім чынам, у першым выпадку смешным робіцца агульна-

непрымальнае, а ў другім – нармальнае для большасці (у тым ліку з 

афіцыйнага пункту гледжання), але крытычна ацэненае прыватна аўтарам. 

Многія праявы паслярэвалюцыйнай рэчаіснасці, дзе нормы патрыярхальнага 

грамадства ўжо не з’яўляюцца агульнапрынятымі (хаця яшчэ доўга 

застаюцца аўтарытэтнымі для асобных сацыяльных груп), выклікаюць 

здзіўленне і непаразуменне Я. Коласа і М. Гарэцкага, якія ставяцца з іроніяй 

да жыцця і паводзін савецкай жанчыны.  
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МІФАЛАГІЧНЫ КАМПАНЕНТ У СВЕТАПОГЛЯДЗЕ ГРЫШКІ – 

ГАЛОЎНАГА ГЕРОЯ ПАЭМЫ ЯНКІ ЛУЧЫНЫ  

«ПАЛЯЎНІЧЫЯ АКВАРЭЛЬКІ З ПАЛЕССЯ» 

 

Паэма Янкі Лучыны «Паляўнічыя акварэлькі з Палесся» («Akwarelki 

myśliwskie z Polesia») мела вялікі поспех сярод чытачоў. Сам аўтар прычынай 
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гэтага поспеху лічыў той факт, «што яны арыгінальныя і праўдзівыя, як 

фатаграфія, бо спісаны яны з сапраўдных факцікаў» [2, 52].  

Паэма спрыяла ўзвелічэнню постаці беларускага лесніка. У. Мархель 

пісаў пра твор наступнае: «Паляўнічыя акварэлькі з Палесся» – гэта 

Лучынава адкрыццё беларускага народа, мужнага, цярплівага, сціплага. 

Менавіта гэтыя рысы ўласцівы старому лесніку Грышку, вобраз якога 

выпісаны  ў  паэме з любасцю і пераканаўчым псіхалагізмам. Постаць 

Грышкі – самая прыкметная і значная ў творчасці Лучыны, а «Паляўнічыя 

акварэлькі…» – выдатная з’ява ў літаратурным жыцці Беларусі на зыходзе 

ХІХ ст. » [3, 423].  

Галоўны герой паэмы – паляўнічы Грышка – жыве неадрыўна ад 

прыроды. Прырода ўяўляецца яму сябрам, ахоўнікам, настаўнікам, домам. 

Грышка не ўяўляе сябе асобна ад прыроды, бо выхаваны на яе ўлонні. Герой 

з самага дзяцінства прывучаны шанаваць навакольны свет, вывучаць законы 

акаляючага асяроддзя, бо іначай не магчыма гарманічнае суіснаванне 

чалавека і прыроды: 

Tak prawił od rzeczy Hryszko zacofany, 

I z twarzy, i z postaci, i z kroju sukmany 

Natury i Polesia nieodrodne dziecię, 

Wychowane na mszarach, w gęstym oczerecie, 

Na rozlewach jeziora wśród wezbranej wody 

Z wiosłem i siecią w ręku w duszehubce z kłody [4, 3]. 

Прырода для старажытных людзей з’яўлялася пэўнай сістэмай, якая 

забяспечвала існаванне чалавека. Веды аб заканамернасцях прыроднага ладу 

жыцця пераходзілі ў гаспадарчы вопыт, звязваліся з культам працы, які быў 

важнейшым кампанентам светапогляду селяніна. Грышка ўсведамляе 

залежнасць ад прыроды: 

W coraz dziksze i prawie dziewicze przestrzenie, 

Gdzie człek panem natury przed puszczy ogromem 

Wcale się nie poczuwa, lecz cząstką, atomem [4, 36]. 

Пушчу Грышка трактуе як школу жыцця: «Tak! – pan w życiu miał setkę 

profesorów może, // Lecz w kniei akademia była przy Hrehorze» [4, 66]. Веды, 

атрыманыя ад прыроды, для яго важней за іншыя, бо яны з’яўляюцца 

падмуркам для наступных ведаў. 

Паляўнічаму пушча ўяляецца жывой істотай з уласцівымі ёй рысамі 

таямнічасці, загадкавасці. Яна адначасова і страшыць, і прываблівае: 

Bo też puszcza odwieczna ma swoje tajniki. 

Kto wie, co w sobie kryją te dzikie przestrzenie?.. 

Uroczystym i groźnym głosem jest milczenie… [4, 39] 

Ляснік адухаўляе прыроду, але ў адрозненне ад старажытных людзей, 

з’явы прыроды не выклікаюць у Грышкі неразумення, яму не прыходзіцца 

даваць фантастычнае тлумачэнне невядомаму. Аднак некаторыя з’явы 

выклікаюць у яго ваганні: 

Gdy w ucho natężone żaden ton nie leci 

Nie dziwi się, że w cuda uwierzył lud kmieci, 
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Kto raz nocował w puszczy i słyszał te gwary, 

Któremi przemawiają rozległe obszary [4, 39]. 

Паляўнічы верыць у існаванне духаў, што прымушае яго захоўваць 

асцярожнасць у лесе, да гэтага ён заклікае і паніча: 

– A pfe!.. A tfu!.. Paniczu! poco te przechwałki? 

Niby to panicz także złego się nie boi?!..  

Ot może ono blisko i siedzi na choi! 

Na lichoż je zwoływać?!.. W Imię Ojca, Syna!.. 

My tu – w puszczy nie w chacie świętej u komina!.. 

Hm!.. hm!.. pan książki czyta, to już sobie tuszy, 

Że ta bezludna puszcza całkiem jest bez duszy? 

Daruj pan, mnie jednakże te wczorajsze żarty  

Nie do smaku!.. niedobrze!.. Czy w puszczy są czarty? 

Czy ich nie ma? ja nie wiem... Po takiej gawędzie, 

Ja proszę, niech pan dzisiaj ostrożniejszy będzie... [4, 39]. 

Анімізм Грышкі праяўляецца яшчэ і ў тым, што да кожнай жывёлы ён 

ставіцца як да асобы, якая мае свой асаблівы характар, паводзіны: 

– Ten wilk mi czas zabiera. Kiedyś kurtę skroję 

Szkodnikowi! – tymczasem psuje mi krwi wiele, 

Na żadne się nie dając sztuki i fortele; 

A zawsze w jednem miejscu czyni, szelma, warty. 

On chytry i bywalec, lecz i ja uparty [4, 17]. 

У паэме расказваецца, як адзін з братоў Чырцаў быў забіты мядзведзем, 

кали другі не да канца застрэліў жывёлу. У гэтым Грышка бачыць 

праяўленне вышэйшых сіл, справядлівае пакаранне за ўмяшанне ў жыццё 

іншых істот.  

Таксама ў гэтым праяўляецца вера лясніка ў непазбежнасць лёсу, 

прадвызначанасць чалавечага быцця: 

Kiedy raz komu Pan Bóg los jaki zapisze, 

Nie uniknie już tego, co stoi w tytule: 

Chłop tylko strzelić może, Pan Bóg niesie kule [2, 54]. 

Грышка жыве ў непарыўнай сувязі з народнымі традыцыямі, пільна 

прытрымліваецца іх. Яго нават не цікавіць сэнс свята, галоўнае, што так 

рабілі продкі, а значыць, гэта трэба працягваць. У яго падсвядомасці 

функцыянуюць калектыўныя механізмы: 

Panoczku! jutro kucia, trzeba ruszyć w pole, 

Bo tak bywało z wieku [4, 12]. 

Паляўнічага характарызуе забабоннае мысленне. Вера ў поспех пры 

здзяйсненні пэўных рытуалаў для яго такая важная, што ён гатовы ісці на 

паляванне ў самы моцны мароз, каб потым яму ўвесь год шанцавала:  

…któż jutro z myśliwych ze strzelbą nie chodzi? 

 W dzień kuci wielkie łowy urządzają wszędzie. 

Jak pan jutro zabije, cały rok bić będzie, 

Jak da pudło, to potem i latem i zimą, 

I spotka... i dopuści... i wytnie... i mimo! [4, 12]. 
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Адмоўны вопыт аднавяскоўца больш важны для Грышкі, чым 

рацыянальнае абгрунтаванне адмовы паніча ісці на паляванне ў мароз: 

Bazyl z Krzywego Łogu spudłował do wilka 

W dzień kuci. Taki strzelec!.. przez rok potem cały  

Pudłował, jak szewc jaki, aż się gończe śmiały [4, 13]. 

Вялікае значэнне паляўнічы надае хаце, якая з’яўляецца для яго 

сімвалам найвялікшай каштоўнасці. Хата ахоўвае героя, аддзяляе ад 

навакольнага свету. Галоўнымі ў хаце з’яўляюцца чырвоны кут і печ, якія 

выступаюць своеасаблівай воссю жытла (адным канцом паказвае на святло, 

усход, другім – на захад, цемру) [1, 527]: 

Izba Hrehora – czysta; na policach statki! 

W kącie obraz w zieleni Ostrobramskiej Matki  

Piec z leżanką ogromny, i ławy dokoła  

Czystego, choć po prostu skleconego stoła… [4, 18]. 

Для лесніка, як і для старажытнага чалавека, найбольш сакралізаваным 

відам ежы з’яўляецца хлеб. Грышка вельмі шануе яго і прымушае гэта рабіць 

іншых, бо хлеб – гэта сімвал дабрабыту, шчасця, ён з’яўляецца ўвасабленнем 

чалавечай долі. Для героя паэмы – гэта «дар божы», які аберагае ад злых 

духаў [1, 532]: 

Chlebem, kręcąc go w gałki, na siebie ciskacie. 

Hm!.. chleb bożym jest darem, drogim gościem w chacie, 

Szanować go i ze czcią pożywać należy, 

Żeby corok ze starym chleb się spotkał świeży. 

Dawniej nieboszczyk rodzic mój świętej pamięci, 

Byle tylko zobaczył, że kto gałki kręci, 

Czy swoim, czy obcemu nie puści na sucho [4, 27]. 

Грышка верыць, што за крыўду, нанесеную хлебу, чалавек абавязкова 

будзе пакараны: 

Gdyby nie nadesłano zboża na wicinie, 

Połowa by napewno ludzi zeszła marnie. 

Tak to – kiedy Bóg swoję zamyka spiżarnię! 

Za karę ludzkich grzechów, gdy kto głumi dary, 

Czemu nie wierzą młodzi, choć im mówi stary [4, 28]. 

Другое месца пасля хлеба ў хаце займае соль, яны ўспрымаюцца героем 

як адно непадзельнае цэлае [1, 478]: 

Na nim chleb czystą płachtą przykryty tkaniny, 

Sól na spodku, nóż spory [4, 18].  

Ляснік выразна падзяляе мужчынскія і жаночыя абавязкі. Ён не давярае 

жанчынам назіраць за паляваннем, бо гэта можа паспрыяць няўдачы. Такое 

стаўленне тлумачыцца тым, што ён атаясамлівае жанчыну з грахоўнасцю, 

небяспекай [1, 168]:  

Gdzie baby, tam nadzieja z polowania krucha, 

Knieja to nie ihryszcze! Za piec!.. do kotucha!.. [4, 47]. 

Свет, у якім жыве Грышка, у нейкай ступені замкнёны, кансерватыўны. 

Паляўнічаму ўласцівы погляд у мінулае і страх перад будучыняй. Сувязь 
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героя з прывычным яму ладам жыцця, народным стылем паводзін настолькі 

моцная, што тэхнічны прагрэс для яго – гэта трагедыя. У ім ён бачыць 

пагрозу для грамадства, разбурэнне былога спакойнага ладу жыцця: 

Poosuszano błota, toć przybyło siana, 

Stały się urodzajne dawne nieużytki, 

To i chleba dziś więcej... 

Lecz ten widok brzydki, 

Tam, gdzie człowiek łakomy głumi dary boże, 

Gdzie za grosz giną setki lub tysiące może. 

Gdzie sprytny oszust zdziera skórę z ciemnej braci, 

Ten widok mnie się niczem, niczem nie opłaci!.. [4, 64]. 

Такім чынам, нягледзячы на даволі высокую ступень развіцця 

грамадства (паэма напісана ў канцы ХІХ ст.), Грышка жыве згодна з даўно 

ўсталяваным ладам жыцця, для якога ў пэўнай ступені характэрна 

міфалагічнае светабачанне, моцная сувязь з прыродай і яе адухаўленне, 

працяг традыцый продкаў. 
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Алексей Чернецов 

 

СПЕЦИФИКА ХРОНОТОПА РОМАНА ГЕНРИ ЛАЙОНА ОЛДИ  

«ОДИССЕЙ, СЫН ЛАЭРТА» 

 
Существенной гранью построения романа Г. Л. Олди является 

соотнесённость «рассказанного» события с ракурсом виденья героя 

гомеровского эпоса – хитроумного Одиссея. Проецируя события на 

литературный первоисточник – хорошо известные просвещённому читателю 

«Илиаду» и «Одиссею», – автор меняет точку зрения, пропуская события 

через качественно иной тип сознания, нежели тот, что был присущ 

античному эпическому повествователю – сознание личности, новой для 

античного мира. Свободный в своих мыслях и поступках Одиссей становится 

заложником собственной, казалось бы, дальновидной дипломатии, 

приводящей в результате к героико-трагическим событиям. Избежав 

братоубийственной войны, которая могла бы последовать сразу после брака 

прекрасной Елены, цари и герои оказываются втянуты своей клятвой 
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оказывать помощь мужу Елены в войну ещё более масштабную, невольно 

спровоцированную Одиссеем, который, не будучи в числе женихов Елены, 

тоже вынужден готовиться к походу на Трою. 

Приём изменения точки зрения на события в литературе не нов. 

Классика жанра в этом смысле – творчество Пола Стоппарда, 

переписывающего известные сюжеты и произведения. Такова, в частности, 

его пьеса «Розенкранц и Гильденстерн мертвы». Нисколько не изменяя 

фабулу «Гамлета», Стоппард позволяет читателю и зрителю увидеть события 

глазами важных, но далеко не главных персонажей – Розенкранца и 

Гильденстерна.  

Специфику хронотопа романа Г. Л. Олди в данном случае определяет, 

мы бы сказали, жажда возвращения главного героя, ещё только 

собирающегося на ненужную ему войну, домой, на родную Итаку. Тем 

самым роман «Одиссей, сын Лаэрта», включается в широкий контекст 

произведений мировой литературы о возвращении, начиная с самой 

«Одиссеи» Гомера.  

С давних пор тема возвращения является одной из центральных в 

мировом искусстве. Известны две основные модели возвращения. Первая – 

возвращение потерпевшего крах «блудного сына», вторая – возвращение 

героя, совершившего ряд подвигов, которая ярко представляется в сказочном 

фольклоре. Существует также концентрированный образ-символ вечного 

возращения – Агасфер. Изначально библейский персонаж, с XVIII в. он стал 

появляться в литературе. Образ его использовали: И. В. Гёте, Э. Сю, 

Р. Киплинг, Х. Л. Борхес, Г. Г. Маркес, С. Лем, и др. 

Тема возвращения в его драматическом аспекте поднимается у многих 

авторов. Скажем, у Э. М.Ремарка – «Возвращение» (1931). Или же у 

Э. Хемингуэя – «Очень короткий рассказ», «Дома» (сборник «В наше время» 

(1925)).  

Известна философская концепция «вечного возвращения» Фридриха 

Ницше. Её суть в возможности повторения всякого явления: через 

бесконечное, непредвидимое количество лет человек, во всем похожий на 

Ницше, сидя так же, в тени скалы, найдет ту же мысль, которая будет 

являться ему бесчисленное количество раз. Данная концепция должна была 

стать одной из основ книги «Так говорил Заратустра», но по некоторым 

причинам философ отказался от неё. 

Как философская категория, тема возвращения присутствует у 

С. Кьеркегора и многих других учёных. Особый интерес в этом отношении 

представляет работа М. Элиаде «Миф о вечном возвращении» (1949). В ней 

автор исследует характерные для мифологии понятия пространства и 

времени не «извне», а «изнутри», то есть с точки зрения самих носителей 

традиционного сознания. Так и в романе Г. Л. Олди точкой пересечения и 

сопряжения разнопланового времени – мирского и сакрального – становится 

сознание и индивидуальное время Одиссея, сына Лаэрта. Меняется и 

символика центра – им становится дом Одиссея на Итаке. Возрождая 

художественное время «Илиады» и «Одиссеи», автор тут же деформирует 
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его, превращая героику истории в «ужас истории», говоря словами 

М. Элиаде. Борьба  с ужасом истории, в которую включены люди, боги, 

герои – суть хронотопа романа Г. Л.Олди «Одиссей, сын Лаэрта».  

Данный роман относится к области фантастической литературы, для 

которой характерна вторичная художественная реальность и, как правило, 

специфический хронотоп. Тема возвращения воплощается как возвращение 

из глубин Вселенной, при этом сопрягаются пространства земное и 

космическое, а время являет свою релятивистскую природу. В научной 

фантастике прослеживаются как классические модели, унаследованные от 

сказок, так и новые, к примеру, возвращение в прошлое – реальное, а не 

воображаемое – демонстрируемое Г. Уэллсом в романе «Машина времени» 

(1895). 

Совершенно новая страница фантастической литературы 

ознаменовалась появлением жанра фентези, опирающегося на литературную 

традицию использования вторичных форм условности и на традиции 

научной фантастики, моделирующей фантастические миры, в которые, по 

воле авторов, попадают герои. В классическом фентези, как правило, 

создаётся замкнутый в себе мир, где события сюжетно не соприкасаются с 

человеческой историей, но могут определять судьбу всего сущего.  

Тема возвращения проявила себя и здесь. Например, в «Возвращении 

короля», автором которого является признанный классик жанра 

Дж. Р. Р. Толкин, сопрягаются два возвращения – правителя одного из 

государств, возвращающего трон, принадлежащий его предкам, и 

возвращение главных героев на родину.  

Модель возвращения формирует определённый художественный 

хронотоп. Как подчёркивал М. Бахтин, «хронотоп в литературе имеет 

существенное жанровое значение. Можно прямо сказать, что жанр и 

жанровые разновидности определяются именно хронотопом» [1, 234]. Роман 

Г. Л. Олди служит подтверждением того, что «в литературе ведущим 

началом в хронотопе является время», а хронотоп как формально-

содержательная категория в значительной мере определяет образ Одиссея. 

Говоря словами М. Бахтина, «этот образ всегда существенно хронотопичен» 

[1, 234]. Уместно в нашем случае сослаться на ещё одну мысль учёного: 

«Освоение реального исторического хронотопа в литературе протекало 

осложненно и прерывно» [1, 234]. Действительно, если Гомеру в 

определённых его временем историко-литературных условиях была доступна 

эпическая форма хронотопа, то в литературе нового времени существенную 

роль играет субъективный фактор и «точка зрения». 

«Одиссей, сын Лаэрта», хронотоп которого основан на идее 

возвращения – роман-дилогия двух современных украинских авторов, Олега 

Ладыженского и Дмитрия Громова, пишущих под псевдонимом Олди Генри 

Лайон. Их творчество не осталось без внимания критиков и литературоведов. 

Феномен Олди исследовал Е. Харитонов в статье «Миры Генри Лайона 

Олди. Послесловие». М. Кирина обнаружила традиции Н. В. Гоголя в 

творчестве Г. Л. Олди.  
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Белорусская исследовательница Ю. А. Сединина-Барковская 

описывала модели взаимоотношений людей и мифологических существ в 

современной фантастической литературе, опираясь на материал 

произведений О. Громыко и Г. Л Олди.  

Книга «Одиссей, сын Лаэрта», входит в «ахейский цикл» вторым 

номером. Название «ахейский цикл» – авторское, но основывается на 

реальном историческом факте. Ахейский союз – это военно-политическое 

объединение городов Древней Греции на полуострове Пелопоннес, 

получившее своё название от области Ахайи. Существовало оно с 279 г. 

до н. э. до завоевания Пелопоннеса Римом в 146 г. до н. э.  

На данный момент цикл насчитывает пять произведений, связанных 

между собой лишь опосредованно: герои могут переходить из романа в 

роман, но при этом роль главного для автора совсем не обязательна. 

Характерной особенностью «ахейского цикла», без сомнения, можно считать 

углубленный психологизм героев, существенно отличающийся от форм 

психологического изображения у Гомера.  

Использование древнегреческих реалий современными авторами 

нельзя назвать чем-то необычным, ведь Древняя Греция – крайне интересный 

феномен, и писать про неё отнюдь не воспрещается. Возрождение античного 

греческого наследия, начатое в Риме, Византии и продолженное в 

европейской литературе, сопровождалось вариациями на тему гомеровского 

эпоса. Характерно, что «троянские мифы» на свой лад толкует и хронист-

сказочник Иоанн Малала (VI в.), и поэт-эрудит Иоанн Цец (XI в.), и 

поздневизантийская «Ахиллеида» (XV в.), а большая историко-

мифологическая поэма Квинта Смирнского «То, что после Гомера» 

посвящена «восполнению пробела» в сюжетной линии между «Илиадой» и 

«Одиссей», впрочем, – замечает автор статьи Л. А. Фрейберг, – этим она 

подобна большинству позднеантичной продукции на мифологические темы» 

[10, 46]. Из произведений нашего времени отметим книги «Герой Саламина» 

(1994), «Сын Зевса» (1992), «В глуби веков» (1992) Л. Воронковой, а из 

самых новых – «Во имя рейтинга» (2006) С. Мусанифа. 

В данной статье мы остановимся на специфике хронотопа первой части 

дилогии – «Человек Номоса». Номос в классическом понимании – закон; 

предписанный законом порядок; правовой порядок. У Олди понятие «номос» 

означает совокупность той части Вселенной, которая содержится внутри 

человека и та часть внешнего мира, в которую он вписан, к которой себя 

относит. 

Сюжет произведения разворачивается следующим образом: перед 

отплытием на Трою Одиссей вспоминает свою жизнь. События 

располагаются в порядке, близком к хронологическому. Воспоминания 

подаются не просто как размышления, а как полноценное возвращение в 
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момент действия. Рефрен «Я вернусь» – фраза Одиссея, которая повторяется 

из части в часть.  

Хотя модель произведения не является авторским новаторством, но 

необычность хронотопической подачи материала заслуживает более 

глубокого рассмотрения. Вторичная условность, вымысел художественного 

мира «Человека Номоса» основывается на мифологии Древней Греции и 

гомеровских эпопеях. Однако фантастическое допущение является далеко не 

основным фактором романа. Вещей и процессов, которые мы можем назвать 

однозначно нереалистичными, здесь немного.  

Чтобы определить структуру хронотопа, проанализируем авторский 

способ возвращения героя в прошлое – или, кратко, модель возвращения. 

Возвращение происходит по двум направлениям, пространственному и 

временному – топосу (место) и хроносу (время) соответственно. Хотя 

пространственная модель представляет интерес, определяющим является 

художественное время. Хронотоп романа – это, прежде всего, пространство-

время памяти, представления и воображения Одиссея, охватывающее его 

прошлое (автобиографический момент), настоящее и будущее. Оно густо 

населено. Люди, боги, герои, персонажи греческих мифов, легенд и 

гомеровского эпоса, при всей их реминисцентности, окрашены 

эмоциональным отношением к ним Одиссея. Семейные, социальные, 

мифологические, политические и т. п. связи героя образуют клубок мотивов, 

дружеских, любовных и конфликтных отношений, которые должны 

анализироваться в рамках перцептуально-концептуального пространства-

времени. Как известно, в нём «совершенно равноправно могут 

сосуществовать и образы реальной действительности, и элементы прошлого 

опыта индивида, воспроизведённые в несколько искажённом виде с 

помощью механизмов памяти, а также самые разнообразные чисто 

фантастические допущения» [3, 21]. При этом в романе Г. Л. Олди возникают 

такие образы, персонажи, элементы и связи, которые «принципиально не 

могут быть воплощены на уровне реального пространства-времени» [3, 21]. 

Афина («Сова и змея, олива и крепость»), Гермес, Старик, которого видит 

один Одиссей, тень, показывающая герою истинную суть персонажей, 

Ахиллес, слишком быстро выросший герой (ср. сказочное: растёт «не по 

дням, а по часам») – вот далеко не полный, но показательный перечень 

компонентов, сообщающих масштабность хронотопу главного героя. 

Полагаем, что при анализе романного хроноса целесообразно ввести 

понятие план реальности.  

Выделяются три плана реальности – доминантный (настоящее), 

зависимый (прошлое) и потенциальный (будущее). Об их соотношении в 

романе даёт представление следующая схема, где учитываются такие 

характеристические черты обозначенных хронопланов, как статика (с), 

динамика (д), ограниченность (о), бесконечность (б). 
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 Доминантный временной план реальности – вечер Одиссея перед 

отплытием в Трою. События во внешнем мире вызывают реакцию в 

подсознании героя: возникает ассоциативная цепочка, следуя которой, герой 

вспоминает определённые моменты времени. Вспоминая, он начинает 

анализировать их, тем самым перемещаясь в то время. Физического 

перемещения, разумеется, не случается. Одновременно меняется тип 

повествования – с гомодиегетического на гетеродиегетическое. 

Основной план реальности ограничен как во времени (вечер накануне 

похода), так и в пространстве (дворец Одиссея). При этом задействуется 

далеко не вся территория дворца: есть комната сына Лаэрта, есть внешнее 

пространство, дающее о себе знать только посредством звуков, а также есть 

комната Пенелопы – жены Одиссея. 

«Настоящее» – это статичный план, но он служит основой для другого 

плана реальности – отдалённого во времени «прошлого». Этот компонент 

хронотопа даже более значим, чем «настоящее», поскольку главная 

сюжетная линия романа – возвращение героя в прошлое, через которое он 

хочет понять «ужас настоящего», когда оно уничтожается собственными 

руками.  

План реальности «прошлое» складывается из нескольких частей, и 

каждая представляет отдельный сюжет из жизни Одиссея. В целом 

получается единая картина жизни Одиссея до настоящего вечера, но 

которую, однако, можно дописывать и дописывать воспоминаниями: то есть 

этот слой условно бесконечен.  

Относительно пространства и времени в романе автор чувствует себя 

вполне свободным. Герой передвигается по всей Ойкумене. Хотя сначала его 

территория ограничивается Итакой, далее ограничения исчезают. Действия 

занимают приблизительно двадцать лет. Между собой их могут разделять как 

большие временные промежутки, так и незначительные. 

 

Доминантный план реальности, или «настоящее» (с, о) (с, о) 

 

 

Неслучившиеся возможности, или 

«вероятное будущее» (с, б)  

 

Прошлое, или воспоминания (д, б) 
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Потенциальный временной план – «будущее» или «ещё не случившиеся 

возможности», практически неотрывен от «настоящего», но отличается от 

него функционально. «Возможности» здесь выражаются двумя способами. 

Во-первых, в процессе рецепции – как приблизительные догадки читателей, 

знакомых с «Илиадой» и «Одиссеей», относительно дальнейших событий. 

Во-вторых, в виде представления Одиссея и других героев о предстоящих 

событиях. «Я убью тысячу воинов» – строчка из песни Эврилоха, одного из 

друзей Одиссея. И уже упоминавшаяся фраза Одиссея «Я вернусь» – 

событие, относящееся к финалу в возможном будущем. Также в структуре 

произведения Олди могут появляться хронотопные пучки, относящиеся к 

некоему четвёртому измерению – вечности: «По всему ахейскому Номосу, 

год за годом, двое мальчишек играют в песке, и один из них – 

сумасшедший». Это, наряду с другими, ключевое, структурообразующее 

высказывание.  

Но потенциальному временному плану не свойственна динамика. 

Скорее, его подобные возможности – набор определённых состояний. «Убью 

тысячу врагов» – одержу победу, стану победителем. Т. е., обрету состояние 

победителя. «Я вернусь» – следовательно, я получу статус вернувшегося. 

Соответственно, этот план, как и «настоящее», статичен. 

Принимая во внимание вышесказанное, ещё раз подчеркнём, что 

сюжет основывается на характерном для литературы XX в. совмещении 

разных временных пластов – мифологического, квазиисторического, 

реального, воображаемого. Три структурно-темпоральных плана – 

настоящее, прошлое, и «вероятное будущее» – связаны ассоциативной 

связью, которая в тексте почти не показывается, но чувствуется на 

интуитивном уровне. В произведении она представлена своеобразно: каждое 

перемещение в прошлое воспринимается героем как погружение в воду 

(психологическая метафора реки, сохранённого времени, противостоящей 

реке забвения). 

Можно добавить, что на уровне хронотопа в романе существует не 

только триада «прошлое – настоящее – будущее», но и дихотомия «статика – 

динамика». Статичными планами реальности предстают «настоящее» и 

«возможное», а динамичным – «прошлое». 

Предложенная нами модель художественной структуры романа и его 

временных планов явится отправной точкой анализа хронотопа второй его 

части – «Человек космоса». 
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Ирина Ярович  

 

КОНЦЕПТЫ «БОГАТСТВО» И «БЕДНОСТЬ»  

В БАЛЛАДАХ О РОБИН ГУДЕ 

 

Баллада – лирическое стихотворное повествование, основанное на 

предании [1]. Создателем жанра литературной баллады стал Роберт Бернс 

(1759–1796). Основой его поэзии было устное народное творчество. 

Сама природа Англии и Шотландии, внушала бардам настроение, 

сказывавшееся на художественном изображении кровавых битв и ужасных 

бурь. Барды в своих балладах воспевали битвы и пиры Одина и его 

товарищей; позднее – подвиги Дугласа, Перси и других героев Шотландии. 

Широко известны также баллады о Робине Гуде и прекрасной Розамунде, 

столь популярные в Англии и Шотландии. 

Робин Гуд – популярный герой средневековых английских народных 

баллад, предводитель лесных разбойников. По преданию, жил в Шервудском 

лесу – грабил богатых, отдавая добытое беднякам. Личность прототипа этих 

баллад и легенд не установлена. Предположительно, он жил в начале XIV в., 

во время правления короля Эдуарда II, или позже. По одной из версий, Робин 

был йоменом, то есть свободным крестьянином, в других версиях он 

предстаёт несправедливо обездоленным дворянином, чаще всего – графом 

Хантингтонским. 

Родиной Робина Гуда называют селение Локсли, по названию которого 

иногда именуют и самого Робина – Робином Локсли. Его лесная армия 

http://oldie.ru/rec/rec279.htm


148 

насчитывает несколько десятков вольных стрелков. Все они отличные 

лучники, смелые, изобретательные и по-своему благородные люди. 

Робин Гуд – один из немногих легендарных героев английских баллад, 

вышедших за рамки фольклора и ставших важной культурной реалией, – по 

мотивам баллад о нём пишутся литературные произведения, ставятся 

спектакли, снимаются многочисленные фильмы. 

Воплощение концептов «богатство» и «бедность» в балладах о Робин 

Гуде осуществляется на двух уровнях: непосредственно на материальном 

(жилье, одежда) и нематериальном (моральные качества, черты характера, 

внешний вид).  

Концепт «бедность» неразрывно связан с материальным положением 

людей («Живём как помещики, славные лорды – / ни фута свободной земли» / 

«We live here like squires, or lords of renown, / Without ere a foot of free land») [3] . 

Автор уделяет большое внимание описанию жилья простых людей, их 

сада, мебели в доме, в то время как характеристика жилища богатых людей 

нередко представляет собой лишь упоминание типа постройки (например, 

замок). 

Бедность отражается и в одежде героев – старая обувь, одежда в 

заплатах и не всегда подходящая по размеру («then he put on the old man's 

shoes, were patchd both beneath and aboon»; «then he put on the old man's hose, 

were patchd from knee to wrist»; «then he put on the old man's breeks, was patchd 

from baliup to side»; «then he put on the old man's cloak, was patchd black, blew, 

and red»; «then he put on the old man's hat, it stood full high on the crown») [5]. 

Большое внимание уделяется также моральным качествам бедных 

людей. Так, в балладе «Robin Hood's Progress to Nottingham» описание Робин 

Гуда включает ряд положительных характеристик, как то: «высокий молодой 

человек» / «a tall young man», «достойный молодой человек, отважный и 

отчаянный» / «a proper young man / of courage stout and bold», «превосходный 

лук» / «noble bow» [6]. Образ-антагонист – богатые лесники, вступающие с 

ним в спор, –  не получает прямого описания, однако их поступок (насмешки 

над Робин Гудом и отказ отдать деньги, которые проиграли в споре) 

характеризует их с отрицательной стороны. 

Заслуживает внимания и разница в отношении бедных и богатых 

людей к материальным благам. Так, в балладе «Robin Hood and the Butcher» 

на этой основе противопоставляются образы Робин Гуда и шерифа. В то 

время как первый стремится заработать деньги, торгуя мясом на рынке, 

второй продаёт свои земли и тратит деньги впустую. 

В балладе «Robin Hood and Allen a Dale» автор показывает доброту 

бедного человека, который помогает незнакомцу добиться любимой, уже 

стоящей у алтаря со старым рыцарем: 

Then Robin he hasted over the plain,  

He did neither stint nor lin,  

Until he came unto the church  

Where Allin should keep his wedding… [2] . 
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Таким образом, в балладах о Робин Гуде бедность является синонимом 

добра, в то время как богатство априори несёт зло. Во всех конфликтных 

ситуациях добрые – и, соответственно, бедные – люди одерживают верх. Так, 

Робин Гуд убивает лесников, насмехавшихся над ним. В балладе «Robin 

Hood and the Butcher» Робин Гуд, благодаря своей удаче и смекалке, продаёт 

больше мяса, чем опытные мясники («When other butchers no meat could sell, / 

Robin got both gold and fee; / For he sold more meat for one peny / Than others 

could do for three») [4]. Противопоставление концептов «богатство» и 

«бедность» отражает социальный строй и менталитет средневековья, 

моральные ценности и приоритеты различных слоёв общества. 
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Аляксандр Яфімаў  

 

ВОБРАЗ ЗМРОЧНАГА ЖНЯЦА І ПЛЯСКА СМЕРЦІ  

Ў ФУНЕРАЛЬНЫМ ТВОРЫ «РЭХА ЖАЛЮ…» 

 

З глыбокай старажытнасці людзі ўяўлялі смерць у выглядзе пэўнага 

вобраза, нейкай (часцей за ўсё антрапаморфнай) істоты. Можна прыгадаць, 

напрыклад, старажытнаегіпецкага Анубіса, антычных Танатаса і Плутона, 

германа-скандынаўскую Хель, славянскую (і, відавочна, не толькі 

славянскую) Мару-Марэну… Значны адбітак на ўяўленні пра смерць пакінуў 

монатэізм  (асабліва Аўраамічныя рэлігіі: іўдаізм, хрысціянства, іслам). 

Канцэпцыя адзінага і ўсемагутнага Бога («Я – Альфа і Амега, першы і апошні, 

пачатак і канец» [1]) выключае існаванне іншых істот, што могуць 

самастойна і незалежна вырашаць пытанні жыцця і смерці. У той жа час у 

рэчышчы монатэізму з’явіліся так званыя анёлы смерці, якія могуць 

прыносіць або саму смерць, або папярэджанне пра яе, але і тое і другое – 

толькі па волі Бога. Для хрысціянства персанафікацыя смерці не характэрная: 

«В Библии образное представление смерти  как  живого  существа,  как  
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правило,  не  уточняется  по  признаку  пола,  более  того,  Смерть в Библии 

не уподобляется ни людям,  ни  ангелам,  ни  демонам. Можно  

предположить,  что  олицетворение Смерти  в  виде  существ, подобных 

людям или богам, присуще  язычеству в большей степени, чем христианству» 

[2, 223].  

Дзякуючы масавай культуры, на сённяшні дзень класічным і 

агульнавядомым вобразам, які ўвасабляе смерць, з’яўляецца так званы 

Змрочны Жнец (англ. Grim Reaper) – шкілет у чорным балахоне з касой у 

руцэ. Але паколькі ў славянскіх мовах само слова «смерць» жаночага роду, 

Змрочны Жнец у славян ператварыўся ў «старую» [2, 225]. Адпаведна ўсе 

эпітэты адносна вобраза ў славянскай культуры таксама падаюцца ў 

жаночым родзе. Вось, напрыклад, як апісваецца Змрочны Жнец у вершы 

«Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią» (пач. XV ст.) – бадай першым творы 

славянскай літаратуры, у якім увогуле фігуруе гэты вобраз: «Śmierć - chuda, 

blada, łysa, pożółkła, bez nosa i warg, odsłaniająca żebra, naga, przepasana 

chustą, gnijący trup kobiety. W ręku trzyma kosę» [6, 53–73]: «Смерць  – худы, 

бледны, лысы, пажоўклы, без носа і вуснаў, з адкрытымі рэбрамі, голы, 

перапаясаны тканінай гніючы труп жанчыны. У руцэ  трымае касу» 

(пераклад мой. – А. Я.). Але ж калі і чаму з’явіўся менавіта такі вобраз?  

Лічыцца, што Змрочны Жнец у якасці ўвасаблення смерці з’явіўся ў 

еўрапейскай культуры толькі пасля эпідэміі чумы 1346–1353 гг. Гэта 

тлумачыцца, па-першае, тым, што ў той час смерць пачала атаясамлівацца з 

трупамі памерлых ад эпідэміі, завёрнутымі ў саваны. Мяркуецца, што 

пачаткова вобраз трупаў, якія ўжо заўважна падвергліся раскладанню, быў 

проста сімвалам распаўсюджвання хваробы, пагрозы смерці, а не яе 

персанафікацыяй. Аднак паступова гэты вобраз змяніўся: трупы змяніў 

шкілет, белы саван стаў чорным балахонам (магчыма, як сімвал таго, што ў 

хворых натуральна чарнелі кроў і цела), а сам вобраз стаў выкарыстоўвацца 

як увасабленне смерці як такой. Па-другое, перад эпідэміяй народы Еўропы 

ўяўлялі вобраз смерці з лукам ці дзідай, маючы на ўвазе, што яна адначасова 

можа забіць толькі аднаго канкрэтнага чалавека (натуральна, маецца на ўвазе 

негвалтоўная смерць). А пасля пошасці зброяй смерці стала каса, што 

падкрэслівала: цяпер смерць косіць усіх без разбору і адразу вялікую 

колькасць [2, 224 – 225]. 

Такім чынам, вобраз Змрочнага Жняца з’явіўся ў еўрапейскай культуры 

толькі ў другой палове  XIV ст. Паколькі на нашых тэрыторыях эпідэмія 

чумы мела значна меншыя масштабы ў параўнанні з Заходняй Еўропай, гэты 

вобраз прыйшоў у культуру нашых продкаў яшчэ пазней. Акрамя гэтага, 

доўгі час Змрочны Жнец апісваўся па-рознаму, згодна з існуючымі 

культурнымі ўяўленнямі. Напрыклад, пад уплывам хрысціянства гэты вобраз 

часта ўяўляўся на кані – як Чацвёрты коннік Апакаліпсіса; з крыламі – як 

Анёл Смерці і г. д. Пэўны ўплыў аказала таксама антычная спадчына 

(аналагічна Харону Змрочны Жнец з’ўляўся правадыром душ у іншасвет) і 

элементы нацыянальных культур (як пісалася вышэй, у славянскіх народаў 

Жнец ператварыўся ў «кастлявую старую»).  
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Атрымліваецца, што Зморчны Жнец як персаніфікацыя смерці 

з’яўляецца адносна новым вобразам; ён не мае прамога дачынення ні да 

антычнасці, ні да хрысціянства, ні да славянскага фальклору, хоць і 

ўтрымлівае пэўныя элементы з розных культур. 

З узнікненнем вобраза Змрочнага Жняца неразрыўна звязана «Пляска 

смерці» (ням. Totentanz, фр. Dance macabre) – жанр гарадской культуры, які 

ўзнік у Цэнтральнай Германіі ў XIV ст. пасля эпідэміі чумы. Дадзены жанр 

знайшоў сваё ўвасабленне ў спалучэнні жывапісу і нават іканаграфіі з 

вершаванымі подпісамі, аднак з цягам часу матывы «Пляскі смерці» пачалі 

ўваходзіць у літаратуру, скульптуру, жывапіс, музыку.  Адметнасцю 

«Пляскі…» з’яўляецца тое, што яна аб’ядноўвае абсалютна розных людзей, 

нягледзечы на іх сацыяльны статус, паходжанне і лад жыцця: побач скочуць 

Папа Рымскі, імператар, каралі, знаць, сяляне; праведнікі і грэшнікі [3, 360–

361].  

Адной з самых знакамітых выяў «Пляскі смерці» з’яўлялался фрэска 

Бернта Нотке (ням. Bernt Notke) 1463 г. у Царкве Святой Марыі, г. Любек, 

Германія. На жаль, падчас Другой сусветнай вайны царква згарэла, і фрэска 

была знішчана. Аднак захаваліся яе фатаздымкі ў вельмі добрай якасці, якія 

дазваляюць не толькі атрымаць агульнае ўяўленне пра арыгінал, але і 

разгледзець некаторыя дэталі. Напрыклад, можна пабачыць правобраз 

Змрочнага Жняца – шкілетаў у белых саванах, якія танчаць паміж звычайных 

людзей: духавенства і свецкіх асоб у сыходным парадку ад Папы Рымскага 

да селяніна. Побач асобна сядзіць адзін шкілет, які грае на флейце. Лічыцца, 

што першапачаткова менавіта ён і ўвасабляў смерць, у той час як астатнія 

шкітлеты ўяўлялі сабой памерлых ад хваробы.    

«Рэха жалю на голас лямантуючага па неаплаканай смерці свайго 

патрона, у Богу правялебнага айца Яго літасці айца Іосіфа Бобрыкавіча, 

епіскапа Мсціслаўскага, Аршанскага і Магілёўскага, архімандрыта 

Віленскага, якое адгукаецца ў студэнцкай кангрэгацыі святых Канстанціна і 

Алены пры царкве Святога Духа ў Вільні» – помнік фунеральнай літаратуры, 

надрукаваны ў Еўі ў 1635 г. на польскай мове. Нягледзечы на тое, што твор 

першапачаткова быў апублікаваны як ананімны, на сучасным этапе 

даследванняў лічыцца, што аўтарам «Рэха…» з’яўляецца Сільвестр Косаў. 

Дадзены твор быў перакладзены на сучасную беларускую мову адносна 

нядаўна, і да гэтага часу дасканала не вывучаўся. Ён адметны тым, што 

ўтрымлівае ў сабе вобраз Змрочнага Жняца і матыў Пляскі смерці, г. зн. 

з’яўляецца адным з самых старажытных беларускіх (хай сабе і 

польскамоўных) твораў, у якіх увогуле прысутнічаюць гэтыя элементы. Яшчэ 

больш унікальным «Рэха…» робіць, з аднаго боку, наяўнасць антычных 

(папулярных на час напісання) вобразаў, а з другога – тое, што твор 

напісаны, як мяркуецца, праваслаўным дзеячам. Калі па шэрагу прычынаў 

вобраз Змрочнага Жняца і матыў Пляскі смерці яшчэ знайшлі месца ў 

каталіцызме, то для праваслаўя і тое, і другое засталося абсалютна 

чужародным. 
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Можна казаць толькі пра намёк на вобраз Змрочнага Жняца, аднак, 

дастаткова празрысты: як сена ня можа пазбегнуць зброі касца, так і людзі ня 

могуць пазбегнуць «беспамылковага» парога:    

Той, пэўна, выступае супраць Бога, 

Хто смерць ліхую абмінуць імкнецца. 

Як ад касцовай зброі аж да стога 

Накошанае сена падаецца, 

Так нам беспамылковага парога 

Нялёгка ўнікнуць... [4, 596]. 

Нягледзячы на тое, што смерць называецца проста «смерць», вобраз 

Змрочнага Жняца ў дадзеным урыўку паказаны больш празрыста: у смерці 

ёсць каса і той, хто будзе на яе нанізаны, «у імгненне вока» загіне. Аднак 

значна большую цікавасць у гэтай цытаце выклікае урывак, у якім 

падкрэсліваецца, што смерць прыходзіць абсалютна да ўсіх: і да «Кіра», і да 

багатага Крэза: 

Нястрымны час. Усё ідзе да смерці. 

Да ўсіх людзей яна ў свой час прыходзіць. 

І Кір, і Крэз багаты ў яе сеці 

Трапляюць разам. Смерць за нос нас водзіць, 

Пануе над усім: той памірае, 

Каго яна касой сваёй кранае [4, 596]. 

Імя «Кір» узята ў двукоссе таму, што ў арыгінале яно не згадваецца. 

Там напісана «Ірус»: 

Nieścigły czas, a śmierć koniec wszytkiego 

Ktura kożdemu człowieku przychodzi 

Na Irusa i Kreza bogatego 
Nie patrzy ona, wszytkich za nos wodzi, 

Wszytkim panue: w mgnieniu oka ginie 

Kto się śmiertelnej kosie jej nawinie [4, 597]. 

Відаць, шаноўная перакладчыца палічыла, што Ірус – гэта форма імя 

Кір (Кір – Кірус – Ірус? – А. Я.), таму да адпаведнага фрагмента ў перакладзе 

даецца спасылка: «Кір – імя персідскіх цароў, самым вядомым з якіх быў 

Кір ІІ Вялікі».  Зыходзячы з гэтага можна меркаваць, што перакладчыца 

зразумела аўтара так: у адным шэрагу перад смерцю стаяць прадстаўнік 

заможных слаёў насельніцтва (Крэз) і прадстаўнік знакамітай царскай 

дынастыі (Кір), г. зн. смерць не зважае ні на грошы, ні на ўладу. Логіка ў 

гэтым ёсць. Аднак Крэз – таксама цар, толькі яшчэ і неверагодна багаты. Дык 

навошта тады аўтару «Рэха…» два аднатыпныя прыклады?  

Гэтае пытанне падалося цікавым, і я вырашыў  разабрацца, хто такі Ірус. 

Выявілася, што Ірус – персанаж  «Адысеі» Гамера. Ірус – лацінскі варыянт 

старажытнагрэчаскага адпаведніка Ірос  [5, 146] – мянушка жабрака Арнэўса 

(Арнея), якой яго здзекліва празвалі па аналогіі з Ірыдай (Іріс), бо як Ірыда была 

веснікам багоў, так і Арнэўс-Ірус быў веснікам жаніхоў Пенелопы.  

Галоўным у дадзеным выпадку з’яўляецца тое, што Ірус быў жабраком.  

Гэта дазваляе казаць, што аўтар «Рэха…» выкарыстоўвае прыём кантрасту, 
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ставячы побач гаротнага Іруса і неверагодна багатага Крэза, якія ў той жа час 

абсалютна роўныя перад касой смерці. Хутчэй за ўсё, гэтыя вобразы ў дадзеным 

выпадку абазначаюць не канкрэтных асобаў, а з’яўляюцца сімваламі 

супрацьлеглых слаёў грамадства – беднаты і багачоў, паміж якімі, тым не менш, 

смерць розніцы не бачыць. Такім чынам, ёсць усе падставы меркаваць, што 

гаворка вядзецца пра згаданую Пляску смерці:  

Бо смерць і з годных можа пасмяяцца. 

Касы ліхой службітка, Клота злая! [4, 598]. 

Дадзены ўрывак цікавы тым, што па-першае, пераклад зноў змяняе сэнс: 

беларускі варыянт можна зразумець так, быццам бы Клота – службітка смерці 

(«Касы» – сінекдаха, маецца на ўвазе менавіта «Смерці»), у арыгінале ж напісана 

«Шалёная Клота касарка праклятая»: 

I zgodnych ludzi zasług śmierć się śmieje. 

Szalona Cloto kosarzko przeklęta [4, 599]. 

У гэтым хаваецца другі цікавы момант: згодна з міфалогіяй, Клота якраз 

прадзе нітку жыцця (пераразае яе іншая мойра – Атропас), а ў дадзеным 

фрагменце яна падаецца як смерць.   

Пегасы бледныя ляцяць шалёна 

На ўсход і захад, шпарка і рухава, 

Дзе Ніл і дзе Нарвегіі выявы, 

Вязуць сясцёр пачварных і гаргонаў, 

І забыццё, і бледны цень з касою [4, 605]. 

У дадзеным урыўку вобраз Змрочнага Жняца падаецца досыць празрыста. 

Тым не менш і тут ёсць пэўная асаблівасць: слова «цень» можа абазначаць 

прывід, але ніяк не шкілет.  

Такім чынам, «Рэха жалю…» спалучае ў сабе шэраг цікавых элементаў, 

якія сёння могуць падацца неспалучальнымі: антычныя вобразы ўжываюцца 

побач з хрысціянскімі; вера ў адзінага і ўсемагутнага Бога не выключае 

персаніфікацыі смерці і г. д. Увогуле, трэба нагадаць, што твор напісаны 

праваслаўным дзеячам, аднак насычаны пераважна элементамі заходняй 

культуры. І калі выкарыстанне антычных элементаў у хрысціянскай літаратуры 

першай паловы ХVІІ ст. можна патлумачыць традыцыяй і добрай адукацыяй 

аўтара, то ўжыванне вобраза Змрочнага Жняца і матыва Пляскі смерці 

з’яўляюцца сапраўдным наватарствам. З упэўненасцю можна сцвярджаць, што 

«Рэха жалю…» – адзін з першых беларускіх твораў, у якіх сустракаюцца гэтыя 

элементы.   
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Віктар Каратай 

 

АД ДРАМЫ ДА МЕНІПЕІ. ЖАНРАВАЯ ПОЛІФАНІЧНАСЦЬ  

ПАЭМЫ ЯНКІ КУПАЛЫ «СОН НА КУРГАНЕ» 

 

Паводле слушных сцвярджэнняў даследчыкаў, «беларуская паэма на 

пачатку веку пачала з трагічнага. Яна ўзнаўляла, ставячы ў адзін рад 

змрочную сучаснасць і такую ж змрочную мінуўшчыну. Часы ўціску, часы 

прыгону пераходзілі з народнай памяці ў эпічныя творы, прычым пераходзілі 

ў сутнасці сваіх самых трагічных праяў» [1, 26]. Гэта можна ўбачыць і ў 

паэмах Янкі Купалы «Зімою», «Нікому», «Калека», «Адплата кахання». 

Арыгінальная мастацкая тканіна паэмы «Сон на кургане» – аднаго з 

найбольш складаных купалаўскіх твораў – узнікла ў выніку арганічнага 

сінтэзу дзвюх стыхій: беларускай народнай вусна-паэтычнай творчасці і 

класічных літаратурных формаў. У драматызаванай паэме Янка Купала 

ўпершыню так шырока звярнуўся да надзвычай складаных філасофскіх 

праблем быцця, што прадвызначыла далейшы напрамак яго мастацкіх 

пошукаў. Фалькларызм паэмы закранае розныя структурныя узроўні – як 

фармальна-паэтычныя, так і канцэптуальныя.  

Аснову вобразнай сістэмы паэмы складае народная міфалогія. 

Традыцыйныя для Янкі Купалы вобразы кургана, русалак, відмаў не 

з’яўляюцца эфектнымі арнаментальнымі ўстаўкамі. Яны выдатна 

«працуюць» на раскрыццё аўтарскай канцэпцыі свету і чалавека ў ім, 

паглыбляюць ідэю твора сродкамі шматзначнай народнай сімволікі. Яшчэ ў 

большай ступені літаратуразаваны вобраз Чорнага як увасабленне 

агульначалавечых уяўленняў аб уладзе цемры. І ўсё ж поўнай персаніфікацыі 

гэтых міфічна-казкавых вобразаў у паэме не адбываецца. Яны не набываюць 

дастатковай пластычнасці, канкрэтнасці, застаючыся, па сутнасці, вобразамі-

сімваламі, эмблемамі. 

Сам – цэнтральны персанаж паэмы. На думку даследчыкаў (А. Арочка), 

роўнавялікі постаці самога Купалы. У бескампрамісным сутыкненні з 

Чорным і яго прыслужкамі-відмамі выяўляецца аўтарскае канцэптуальнае 

крэда. Адна з мажлівых разгадак сутнасці вобраза галоўнага героя – у яго 

імені. Сам (з польскай) – адзін, самотны ці асуджаны на адзіноту. 
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З асаблівасцямі купалаўскага сімвалічнага абагульнення звязана і 

вызначэнне жанравых характарыстык твора. Пры ўсёй яго вострай 

сацыяльнасці, «заземленасці» ў рэальныя праблемы пачатку ХХ ст. 

купалаўская паэма больш філасофская прытча аб няспынных і пакутлівых 

пошуках ісціны, аб жорсткасці і алагічнасці свету, заснаванага на ўладзе 

золата і прымусу, чым востры палітычны памфлет і проста алегарычныя 

малюнкі. Сімвал, як вядома, з’яўляецца кантрапунктам алегорыі, таксама як 

міф – антыпод логасу (рацыянальнага пачатку ў літаратуры). Сімвал і міф па 

сваёй прыродзе – з’явы больш сінтэтычныя і складаныя. Таму, калі мы 

спрабуем сцвярджаць, што прынцыпы сімвалічнага абагульнення ў 

купалаўскай паэме пераважаюць, то з гэтым непазбежна прыходзім і да 

разумення другога, філасофска-міфалагічнага плана твора.  

Глыбіня купалаўскай думкі ў паэме-трагедыі раскрываецца праз 

экспрэсіўную насычанасць і няспешную плыннасць роднага слова пры 

шчымлівай прастаце элементаў народнага меласу ў ёй. Купалаўскі радок 

зіхаціць багаццем анафарычных паўтораў і алітэрацый, уражвае шырынёй і 

нязмушанасцю паэтычнага дыхання, падпарадкоўваючы мелас законам 

музычнай драматургіі. Купала надзяліў сваіх герояў каларытнымі рытмічна-

меладычнымі характарыстыкамі, даў узоры рытмічнага вядзення тэмы, 

вар’іруючы малюнак ад напеўнага легата русальчыных танцаў да стакат і 

сінкоп у маналогах Чорнага і магутнага ансамблевага крэшчэнда ў 

фантасмагарычнай сцэне «На замчышчы». 

Параўноўваючы паэму «Сон на кургане» з творамі А. Міцкевіча, 

С. Выспянскага, Ю. Славацкага, М. Булгакава, знаходзім багата роднасных 

рысаў. Выразная філасофская скіраванасць купалаўскай паэмы, 

сінтэтычнасць яе мастацкай тканіны, у якой арганічна спалучаюцца рэальнае 

і ірэальнае, алегорыя і фантасмагорыя, лірызм і экспрэсіўнасць, дазваляюць 

залічыць паэму-трагедыю да твораў «меніпеевага тыпу» (тэрмін М. Бахціна). 

Паэма Купалы – адно са звёнаў у працэсе інтэлектуалізацыі беларускай 

паэзіі, яе заглыблення ў філасофскія пласты чалавечага быцця. 

Купалаўская драматызаваная паэма неабходны і непазбежны этап у 

станаўленні традыцый айчыннай філасофскай паэзіі, пошукаў у ёй звілістых, 

пакручастых шляхоў да праўды. У сілавым полі гэтых памкненняў – 

«Сымон-музыка» Я. Коласа, «Кругі» У. Дубоўкі, «Хамуціус» А. Куляшова, 

«Паэма сланечніка» А. Разанава. Перачытаны наноў Купала і сёння здзіўляе 

сваёй дзёрзкасцю, няўрымслівасцю, а значыць, сучаснасцю. 
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Вольга Арцёмава  

  

МІФАЛАГІЧНЫ СКЛАДНІК  ВАДЫ Ў ФРАЗЕАЛАГІЧНАЙ  

КАРЦІНЕ СВЕТУ БЕЛАРУСАЎ І АНГЛІЧАН     

 

Супастаўляльныя даследаванні рознаструктурных моў з усталяваннем 

агульнага і нацыянальна-спецыфічнага з’яўляюцца актуальнымі ў сувязі з 

распрацоўкай пытанняў узаемаадносін мовы і мыслення, выяўлення моўных 

універсалій і ўнікалій. Вада як адна з чатырох асноўных стыхій, што 

ўспрымаецца і дыферэнцыруецца чалавекам, не раз станавілася аб’ектам 

лінгвістычнага апісання. Першараднае значэнне сярод падобных 

даследаванняў набывае супастаўляльнае вывучэнне фразеафондаў 

рознасістэмных моў, дзе ідэнтыфікуюцца і маніфестуюцца нацыянальная 

самасвядомасць, культурна-гістарычныя традыцыі, эмпірычны і духоўны 

вопыт розных этнасаў. 

Сучасная лінгвістыка характарызуецца значнай колькасцю работ, 

прысвечаных аналізу груп фразеалагізмаў з кампанентам вада ў славянскіх 

[2], германскіх [5; 9; 11], раманскіх [4], фіна-вугорскіх [7], цюркскіх [10; 13], 

кітайска-тыбецкіх мовах [12]. Нявырашанымі засталіся праблемы 

семантычнага і структурнага складу беларускіх і англійскіх фразеалагічных 

адзінак (ФА) з дадзеным кампанентам. Такім чынам, аб’ектам нашага 

даследавання з’яўляецца канцэпт вада / water у фразеалагічнай карціне свету 

носьбітаў беларускай і англійскай моў. Прадметам даследавання выступілі 40 

беларускіх і 52 англійскіх фразеалагізма з кампанентам вада / water, 

адабраных метадам суцэльнай выбаркі з лексікаграфічных даведнікаў 

беларускай і англійскай моў [БФ; СБНП; СФ 1; СФ 2; CID; DAIPV]. 

Вада ў народных уяўленнях – адна з асноўных стыхій навакольнага 

свету (разам з зямлёй, паветрам і агнём), апора, на якой трымаецца зямля, 

крыніца жыцця і сродак магічнага ачышчэння. Разам з тым водная прастора – 

мяжа паміж «гэтым» і «тым» светам, шлях у замагільнае царства, месца 

пражывання душ памерлых і нячыстай сілы [3]. 

Вада заўсёды знаходзіцца ў руху, яна змяняе колер пад святлом зорак, 

пад дзеяннем цяпла ператвараецца ў пар, яна здольная адлюстроўваць 

прадметы і жывыя істоты, у шуме яе плыні чуецца гаворка, яна адраджае да 

жыцця засохлую расліннасць, здавальняе смагу людзей і жывёл, дае палёгку і 

адпачынак стомленым і хворым. 

   З пункту гледжання хіміі, вада – гэта неарганічнае злучэнне, малекулы 

якога складаюцца з двух атамаў вадароду і аднаго атама кіслароду. Яе 

асноўнымі ўласцівасцямі выступаюць цякучасць, празрыстасць, 

цеплаправоднасць, здольнасць прымаць форму ёмістасці, у якой яна 

знаходзіцца, аднастайнасць, шчыльнасць, здольнасць да адлюстравання. Усе 

гэтыя характарыстыкі па кагнітыўнай сутнасці з’яўляюцца прататыпічнымі, 

г. зн. універсальнымі і выступаюць асновай пераасэнсавання свабодных 

словазлучэнняў з кампанентам вада / water ва ўстойлівыя славесныя 

комплексы з цэласным пераносным значэннем. Тым не менш, у працэсе 
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пераасэнсавання дадзеныя словазлучэнні-прататыпы набываюць іншую 

семантыку і новую сістэму ацэнак і каштоўнасцей, неабходных для 

даследавання міжкультурнай своеасаблівасці этнасаў. Разгледзім уласцівасці 

вады як рэчыва і прасочым іх лінгвакультурную маркіраванасць у беларускай 

і англійскай фразеалогіі. 

У працэсе даследавання беларускія і англійскія фразеалагізмы з 

кампанентам вада / water былі размеркаваны на сем груп, што па сваім 

прататыпе суадносяцца з такімі ўласцівасцямі вады, як цякучасць, 

празрыстасць, цеплаправоднасць, здольнасць прымаць форму ёмістасці, 

аднастайнасць, шчыльнасць, здольнасць да адлюстравання. 

Цякучасць. Цякучасць як ўласцівасць вады змяняць пад ціскам сваю 

форму без драблення на часткі прадстаўлена наступнымі беларускімі 

адзінкамі: як з гусака вада 'абсалютна аднолькава, без розніцы' [СФ 1, 165], 

ліць / пераліваць ваду 'пустасловіць, гаварыць пустое' [СФ 1, 657], плысці з 

вадой 'пасіўнічаць, прыстасоўваючыся да абставін' [СФ 2, 226], войска ідзе як 

вада плыве 'пра вялікі паток салдат' [СБНП, 67], гадзінкі ідуць як вада плыве 

'пра няўмольны рух часу' [СБНП, 67], людзі ідуць як вада плыве 'пра вялікі 

паток людзей' [СБНП, 68]. Цякучасць як ўласцівасць вады набывае 

наступныя культурныя канатацыі ў беларускай і англійскай лінгвакультурах: 

1) вада, што цэчэ, як увасабленне руху, эвалюцыйнага развіцця, 

актыўнасці (гады ідуць як вада плыве 'пра няўмольны рух часу' [СБНП, 68], 

праца ідзе як вада 'пра працу, калі чалавек працуе павольна, але 

добрасумленна' [СБНП, 68], так і жывуць людзі бы вада цячэ ў рацэ 'пра 

вечную зменлівасць жыцця' [СБНП, 68] супрацьпастаўляецца стаялай вадзе 

як ўвасабленню застою, пасіўнасці, якая прыводзіць да адмоўных вынікаў: 

напрыклад, англійскі фразеалагізм dull as ditch water (літаральна 'сумны як 

вада ў канаве') са значэннем 'туга зялёная' [CID]; 

2) вада, што цячэ – рух часу: англ. a lot of water has flowed, be water 

under the bridge [CID], беларус. шмат вады ўцякло 'што было, то было; пра 

тое, што ўжо адбылося і чаго нельга змяніць' [БФ]; 

3) вада, што ліецца – безвыніковыя дзеянні: ФА як з гусака вада 

'абсалютна аднолькава, без розніцы' [СФ 1, 165] і англ. be water off a duck's 

back 'нічога не дзейнічае на каго-небудзь'. Гэтыя адзінкі ўтвораны, верагодна, 

ад знахарскай замовы, якая аберагала дзяцей ад сурокаў, хвароб. Калі купалі 

нованароджанага, прыгаворвалі: «З гусака вада, з лебедзя вада, а з цябе, маё 

дзіцятка, уся худзізна» [Бирих]. 

Празрыстасць – здольнасць вады прапускаць святло. Чыстая вада – 

гэта праява чысціні, свежасці, сумленнасці, яснасці (чыстай вады 'самы 

сапраўдны' [СФ 1, 167], of the first water 'першакласны, цудоўны' (CID). 

Каламутная вада – прадвесніца хваробы, смерці, суму, сімвал чагосьці 

нячыстага, смутнага, бруднага і несумленнага (лоўля рыбкі ў мутнай вадзе 

'выгаднае выкарыстанне цяжкасцей або няўдач' [СФ 1, 661], каламуціць / 

муціць ваду 'ўносіць беспарадак, разлад у адносіны' [СФ 1, 600], muddy the 

water 'заблытваць што-небудзь' [DAIPV]. 
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Цеплаправоднасць – здольнасць вады праводзіць цяпло. У беларускай 

культуры ў працэсе пераасэнсавання пачала асацыявацца з халерычным, 

ганарыстым тэмпераментам (варыць ваду 'здзекавацца над кім-небудзь або 

прыдзірацца' [СФ 1, 178], у гарачай вадзе купаны 'вельмі запальчывы, 

нястрыманы' [СФ, 622]: За мешалку Маланка не бралася, бо ведала, што 

Адам у гарачай вадзе купаны. Пад п'яную руку ды пад злосць можа без часу 

на могілкі адправіць (А. Якімовіч). 

   Для носьбітаў англійскай мовы гарачая вада – гэта заўсёды 

непрыемнасці: be in hot water 'мець непрыемнасці, быць у бядзе' [CID]. 

Кантэкст: He found himself in hot water over his speech about immigration [СID] 

'Ён трапіў у бяду пасля свайго выступу, прысвечанаму праблеме іміграцыі'. 

Здольнасць вады прымаць форму ёмістасці, у якой яна 

знаходзіцца. У беларускай мове ў гэтую групу ўваходзяць фразеалагізмы 

бура ў шклянцы вады 'моцнае хваляванне, спрэчка, шум з-за дробязяў' [СФ 1, 

155], як у ваду упаў 'нечакана знік, прапаў' (СФ 2, 570), у агонь і ў ваду 

'гатовы ўсюды і на ўсё, на любыя ўчынкі, безразважна і самааддана' [СФ 1, 

53]. 

Сярод англійскіх фразеалагізмаў вылучаюцца наступныя адзінкі: storm 

in a tea cup 'моцнае хваляванне, спрэчка, шум, з-за дробязяў' [CID], have just 

one oar in the water 'не думаць рацыянальна, ясна' [DAIPV], be dead in the 

water 'на мялі, у бязвыхадным становішчы' [CID], be in deep water ‘быць ў 

цяжкім становішчы' [CID]. Відавочна, што знаходжанне ў вадзе або ёмістасці 

з вадой звязана з цяжкімі жыццёвымі сітуацыямі, знікненнем, разбурэннем, 

крахам: Дзяўчына як у ваду ўпала, і Арсен нарэшце прыйшоў ды вываду, што 

шукаць яе далей няма сэнсу. (Р. Хадкевіч). We're going to be in deep water if 

the bank refuses to authorize a bigger loan [CID] 'У нас будуць вялікія 

непрыемнасці, калі банк адмовіць нам у крэдыце'. 

Аднастайнасць. Вада складаецца з аднолькавых малекул. Гэта 

ўласцівасць пераасэнсоўваецца ў наступных напрамках: 

1) абсалютнае падабенства суб'ектаў, якія маюць аднолькавыя 

характарыстыкі (як нібы дзве кроплі вады 'вельмі падобныя' [СФ 1, 603], як у 

кроплі вады 'абсалютна дакладна і аднолькава' [СФ 1, 603]: Побач сядзелі 

нібы дзве кроплі вады падобныя дзяўчаты (В. Кузьмянкоў); 

2) што-небудзь мімалётнае: беларус. як пугаю па вадзе [БФ] і англ. 

written in water са значэннем 'недаўгавечны' [БРАС]. 

Шчыльнасць. Дадзеная ўласцівасць вады знайшла адлюстраванне ў 

двух англійскіх прыказках: Blood is thicker than water і Blood runs thicker than 

water (літаральна 'кроў гушчэй, чым вада') [CID]. Агульнавядома, што кроў 

мае большую шчыльнасць (1,050-1,060 г / см³), чым вада (1 г / см3), таму яна 

гушчэй. Такім чынам, на аснове параўнання шчыльнасці двух вадкасцяў – 

вады і крыві – становіцца відавочнай важнасць для англамоўнага грамадства 

сямейных адносін: My friends invited me to go camping on Saturday, but I have 

to go to my cousin's wedding instead. Blood is thicker than water, after all 

[DAIPV] 'Мае сябры запрасілі мяне адправіцца ў паход у суботу, але я 
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павінен пайсці на вяселле майго стрыечнага брата. У рэшце рэшт сямейныя 

адносіны важней '. 

Здольнасць да адлюстравання. Дадзеная ўласцівасць рэпрэзентавана 

беларускай ФА як у ваду глядзеў 'адгадаў, як быццам загадзя ведаў, нібы 

адчуваў што-небудзь' [СФ 1, 306]. Выраз гэты мае глыбокія гістарычныя 

карані і адносіцца да тых часоў, калі роўная паверхня вады была адзіным 

месцам, дзе можна было ўбачыць сваё адлюстраванне. У гэтай прыроднай 

фізічнай з’яве для нашых продкаў было нешта незразумелае і містычнае, бо 

растлумачыць адлюстраванне ў вадзе як звычайную аптычную з’яву яны не 

маглі і растлумачвалі яго разнастайнымі звышнатуральнымі сіламі. У вадзе 

адлюстроўваліся не толькі людзі, дрэвы і прадметы, але і сонечнае святло, і 

зорнае неба [СФ]. 

Менавіта гэта ўласцівасць вады, на думку У. М. Макіенкі, паслужыла 

культуралагічнай асновай для гідрамантыі і лекарства: на аснове 

адлюстравання ў возеры, рацэ, пасудзіне з вадой і вымаўлення розных 

загавораў, знахары і ведзьмакі па стане вады прадказвалі будучыню, лячылі 

хваробы [Бирих, 105]. 

Такім чынам, аналіз беларускіх і англійскіх фразеалагічных адзінак з 

кампанентам вaда / water як рэчыва з цякучасцю, празрыстасцю, 

цеплаправоднасцю, здольнасцю прымаць форму ёмістасці, аднастайнасцю, 

шчыльнасцю і здольнасцю да адлюстравання паказаў, што самымі важнымі 

ўласцівасцямі вады, якія атрымліваюць фразеалагічную рэпрэзентацыю, у 

беларускай і англійскай мовах з’яўляюцца цякучасць, празрыстасць і 

здольнасць прымаць форму ёмістасці. Яны атрымліваюць блізкую 

інтэрпрэтацыю ў беларускай і англійскай лінгвакультурах. Гэта звязана з 

тым, што дадзеныя характарыстыкі вады як рэчыва з’яўляюцца найбольш 

значнымі для жыццядзейнасці носьбітаў беларускай і англійскай моў з 

падобным геаграфічным асяроддзем пражывання (вялікая колькасць прэсных 

вадаёмаў), прыналежнасцю да еўрапейскага хрысціянскага 

лингвакультурнага арэала і агульнасцю моў, што маюць індаеўрапейскія 

карані. 

Такія характарыстыкі вады, як аднастайнасць і здольнасць да 

адлюстравання менш прадстаўлены ў беларускай і англійскай 

фразеасістэмах. Гэта можна растлумачыць неактуальнасцю дадзеных 

уласцівасцей вады для беларусаў і англічан, паколькі іх перцэптыўныя 

сістэмы не здольныя адрозніваць малекулы або вымяраць каэфіцыент 

адлюстравання. 

Разам з тым, пры актуалізацыі пэўных характарыстык вады выразна 

прасочваецца антрапацэнтрычны фактар: найбольш часта прадстаўлены тыя 

прыкметы вады, якія важныя для чалавека і яго жыццядзейнасці (крыніца 

вільгаці, небяспечнае асяроддзе, сельская гаспадарка). 

Прааналізаваны матэрыял паказаў, што ўспрыманне вады носьбітамі 

дзвюх розных культур мае свае асаблівасці. Так, у беларускіх фразеалагізмах 

актуалізуюцца міфалагічныя ўяўленні аб магічных уласцівасцях вады, у 

англійскіх адзінках – яе стыхійная, прыродная сіла, здольная як знішчыць 
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чалавека, стварыць для яго цяжкія жыццёвыя абставіны, так і падняць яго на 

новую ступень развіцця. Гэтыя адрозненні абумоўлены інтра- (генетычная і 

структурная рознатыповасць беларускай і англійскай моў) і 

экстралінгвістычнымі фактарамі (культурна-гістарычныя, геаграфічныя 

ўмовы пражывання носьбітаў даследаваных моў). 

Такім чынам, пры раскрыцці прататыпічных сэнсаў сучасных 

устойлівых слощных комплексаў з кампанентам вада / water, мы адкрываем 

фрагменты наіўных карцін свету носьбітаў беларускай і англійскай моў, 

выяўляем іх нацыянальна-культурныя ўстаноўкі, што паслужыць далейшай 

распрацоўцы праблем катэгарызацыі і канцэптуалізацыі аб’ектыўнай 

рэчаіснасці ў рознаструктурных мовах. 
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Ірына Савіцкая 

 

ФАЛЬКЛОРНЫ СКЛАДНІК УСХОДНЕСЛАВЯНСКІХ 

АГУЛЬНАНАЦЫЯНАЛЬНЫХ  СЛОЎНІКАЎ 

 

У пэўны гістарычны і этапны перыяды лексікаграфічныя крыніцы 

розных народаў сваімі асноўнымі рысамі адлюстроўваюць працэс 

станаўлення іх нацыянальных моў і адыгрываюць аднолькавую ролю ў 

фарміраванні іх моўных сістэм, таму, на наш погляд, можна казаць пра 

агульныя заканамернасці ў гістарычным развіцці нацыянальнай слоўнікавай 

практыкі. Слоўнік выконвае першаступенную ролю ў абуджэнні этнічнай 

самасвядомасці народа, паколькі ахоплівае не толькі сферу мовы, але і сферу 

культуры. Ён акумулюе лексіку розных грамадскіх пластоў і рэгіёнаў, 

утрымлівае каштоўныя звесткі пра народную культуру і нават аб’ядноўвае 

вакол сябе прагрэсіўныя грамадскія колы. Гэтыя рысы лінгвістычных 

слоўнікаў перыяду станаўлення (адраджэння) славянскіх літаратурных моў 

дазваляюць вызначыць падобныя слоўнікі як «працы агульнанацыянальнага 
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маштабу, якія карыстаюцца аўтарытэтам і ў больш познюю эпоху развіцця 

мовы і культуры народа» [6, 10]. 

 Усходнеславянскімі агульнанацыянальнымі слоўнікамі можна лічыць 

«Слоўнік беларускай мовы» І. І. Насовіча (1870), «Словарь живого 

великорусского языка» У. І. Даля (1–4 т., 1863–1866) і «Словарь украïнськоï 

мови» Б. Д. Грынчэнкі (1–4 т., 1907–1909). Кожны з гэтых слоўнікаў 

адлюстроўваў карціны матэрыяльнага побыту і духоўнай культуры свайго 

народа, меў выразную фальклорную аснову, аднак варта ўлічваць і 

адрозненні гэтых прац, абумоўленыя «філасофіяй і стылем эпохі, у якую 

адбываўся працэс утварэння нацыі, спецыфікай сацыяльнай структуры 

грамадства гэтай нацыі, своеасаблівасцю сістэмы адукацыі на розных этапах 

гістарычнага развіцця» [1, 26], інакш кажучы, асаблівасцямі гісторыка-

культурнага працэсу ў краіне. 

Рэестр гэтых лексікаграфічных крыніц быў складзены на адпаведна 

беларускай, рускай і ўкраінскай мовах, а артыкулы беларускага і ўкраінскага 

слоўнікаў былі перакладзены на рускую мову. Выданне слоўнікаў, хоць яны і 

мелі аўтарства, было санкцыянавана Расійскай акадэміяй навук, і над імі 

працавалі цэлыя навуковыя калектывы: украінскі слоўнік складаўся 

супрацоўнікамі часопіса «Киевская старина», праца У. Даля мела ў сваёй 

аснове некалькі расійскіх акадэмічных слоўнікаў XVIII – XIX стст. і 

дасланыя ў рэдакцыі «Отечественных записок», «Московских ведомостей» і 

іншых тагачасных выданняў карткі з апісаннямі народных звычаяў і 

ўжываных слоў, а беларускі слоўнік быў запланаваны Імператарскай 

Акадэміяй навук у якасці другой часткі «Опыта словаря областных наречий». 

Усе слоўнікі ўдзельнічалі ў конкурсах Акадэміі навук і кожны ў свой час быў 

адзначаны прэміямі: слоўнік У. І. Даля быў узнагароджаны Ламаносаўскай 

прэміяй, слоўнік Б. Грынчэнкі – другой прэміяй М. Кастамарава, беларускі 

слоўнік – палавіннай Дзямідаўскай прэміяй. 

Адносна беларускай нацыянальнай лексікаграфіі неабходна заўважыць, 

што як у першай, так і ў другой палове ХІХ ст. у поглядах на беларускую 

мову не было адзінай думкі: яе лічылі і самастойнай славянскай мовай 

(С. Б. Ліндэ, М. Максімовіч), і разглядалі яе ў якасці дыялекту або рускай, 

або польскай моў (І. Сразнеўскі, А. Сабалеўскі). Праца экспедыцыі 1860-х гг. 

Геаграфічнага Таварыства ў так званым «западнорусском крае», якая павінна 

была апісаць «племянныя і побытавыя адрозненні народнасцей заходняга 

краю, іх колькасныя адносіны, размеркаванне паводле веравызнанняў і 

ступеней культуры, нарэшце гаспадарчы побыт і ступень матэрыяльнага 

дабрабыту» [7, 213], таксама не спрыяла канчатковаму сцвярджэнню 

самастойнасці беларускай мовы і ўвогуле беларускай культуры: «дзеячы 

1860-х гадоў у заходнім краі так многа гаварылі пра «аб’яднанне», 

«абрусенне» і да т. п., так настойвалі на пазбаўленні ад усяго мясцовага, якое 

нагадвала «польскі» ўплыў, так моцна лічылі польскім усё, што не было 

падобна да маскоўскага, што мясцовае жыццё стала хавацца ў шкарлупу, і 

вучоным даследчыкам (асабліва раней чужым краю) з цяжкасцю 

прыходзілася б вышукваць яго праявы, замест таго, каб бачыць яго адразу 
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ўвачавідкі без канцылярскіх шырмаў» [7, 215]. Нягледзячы на гэта, 

праведзенае этнаграфічнае даследаванне Беларусі выявіла найбагацейшую 

старажытную спадчыну беларускага народа, якая патрабавала аналізу і 

лексікаграфічнай сістэматызацыі. Для беларускай мовы такім слоўнікам 

з’явіўся «Слоўнік беларускай мовы» І. І. Насовіча, запланаваны 

Імператарскай Акадэміяй навук у якасці другой часткі «Опыта словаря 

областных наречий», але выдадзены ў Санкт-Пецярбургу ў 1870 г. як 

самастойная праца пад назвай «Словарь белорусского наречия». 

І. Насовічу было даручана скласці слоўнік, які «сістэматызаваў бы 

лексіку жывой народнай мовы і быў бы адначасова крыніцай для 

лінгвістычных даследаванняў беларускай мовы і дапаможнікам пры чытанні 

старажытных помнікаў пісьменства» [2, 60]. Абапіраючыся на ранейшыя 

слоўнікавыя распрацоўкі І. Грыгаровіча і С. Мікуцкага, І. Насовіч склаў самы 

аб’ёмісты паводле колькасці сабранага і лінгвістычна апрацаванага 

матэрыялу беларускі слоўнік ХІХ ст., які ахопліваў больш за 30 тысяч адзінак 

лексікі і фразеалогіі актуальнага беларускага маўлення сярэдзіны ХІХ ст. 

Асноўнымі крыніцамі для слоўніка былі ўласныя запісы І. І. Насовіча з 

жывой народнай мовы, а таксама матэрыялы з яго ж раней складзенага 

«Алфавитного указателя старинных белорусских слов». Акрамя таго, многія 

словы былі са старабеларускіх пісьмовых помнікаў і нешматлікіх тагачасных 

фальклорных і этнаграфічных выданняў.  

Прэзентуючы ў Слоўніку найменні-этнаграфізмы, І. І. Насовіч не толькі 

па-навуковаму дасканала семантызуе іх, але і падае гістарычныя звесткі аб іх 

узнікненні, ускосным шляхам пацвярджаючы этнічную даўніну і 

аўтэнтычнасць «техъ местностей, которыя некогда населяло Кривичское 

племя» [3, уступ да Слоўніка]: куница – 1) Платежъ помещику за девицу, 

выдаваему въ замужество, а особенно въ чужое именiе. Въ древности 

куницы, или куньи шкурки употреблялись вместо денегъ. 2) Кандалы. Въ 

старину при каждой церкви находилась прикованная къ стене, близь входа, 

железная цепь съ таковымъ же наручникомъ, или наножникомъ, или 

ошейникомъ, называвшаяся куницею, которую надевали на явныхъ 

грешниковъ, присужденныхъ къ публичному покаянiю. Даже въ начале ХIХ 

столетiя, видны были еще въ древнихъ Белорусскихъ православныхъ церквахъ 

такъ называемыя куницы, наводившiя страхъ на простолюдиновъ. Ныне 

нигде нетъ куницъ; но слово это еще живетъ въ говоре простолюдиновъ, как 

историческое. 

Міфалагічныя ўяўленні беларусаў і іх фальклорнае абгрунтаванне ў 

«Слоўніку беларускай мовы» выявілася, у прыватнасці, у наяўнасці 

рэестравых адзінак – найменняў міфічных істот, персанажаў з народных 

казак і прымхаў: вовколак, доброхот, домовик, клетник і інш. 

Заўважна, што пры семантызацыі такіх слоў І. Насовіч робіць спасылку 

на «суеверiе простолюдиновъ», аднак пры гэтым не прыніжае іх, а часта 

абараняе, удакладняючы ілюстрацыйныя звесткі згодна з прымальнымі для 

самога складальніка перакананнямі: «Купала – Такъ называютъ Белорусскiе 

простолюдины святаго Iоанна Крестителя, котораго память празднуется 
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24 Iюня. Вместо Iоаннъ Креститель, они говорятъ Иванъ Купала, на Ивана 

Купалу, предъ Иваномъ Купалою, следовательно существованiе, по мненiю 

Славянскихъ мифологовъ, какого-то древняго, баснословнаго божества 

Купалы, которому будто поклонялись древнiе Славяне, есть очевидная 

выдумка. <…> Въ Белорусскихъ песняхъ, приноровленныхъ къ этому гулянью 

простонародной молодежи, нетъ ни малейшаго намека о боготворенiи 

небывалаго божества Купалы. Въ одной же изъ песенъ Белорусскихъ, 

изданныхъ въ 1855 г. Яномъ Чечетомъ, въ Вильне, латинскимъ шрифтомъ, 

слова: “Самъ Богъ купався”, ясно указываютъ, что по мненiю самихъ 

простолюдиновъ Иван Купала есть Iоаннъ Креститель». 

Аднак у выніку працы над лексікай аднаго з так званых «наречій» 

І. І. Насовіч дасягнуў значна большай мэты: сабраны слоўны матэрыял 

зафіксаваў не проста «наречіе», а самастойную мову, здольную 

прадуцыраваць адзінкі, прыдатныя для розных камунікатыўных задач. 

Адметнасць беларускай мовы падкрэслівалася не толькі гістарычным і 

краязнаўчым каментарам, які надаў слоўніку пэўную гісторыка-культурную 

вартасць, але і ўласна лінгвістычным аналізам многіх рэестравых адзінак, 

згодна з якім лексемы або паўсталі адметнымі ў параўнанні з іншымі мовамі, 

або набылі беларускую фанетычную ці граматычную спецыфіку пры 

запазычанні. На жаль, сярод усёй разнастайнасці назваў плямёнаў і 

народнасцей Расійскай імперыі беларусы з цяжкасцю вызначалі сябе як 

нацыю, як самабытнае славянскае племя з непаўторным гістарычным шляхам 

і ўнікальнай культурай. І тым больш значнай уяўляецца праца І. І. Насовіча, 

якая нарэшце пачала адлюстроўваць пачатак нацыянальнай самасвядомасці 

беларусаў. 

У рускай лексікаграфічнай традыцыі такім слоўнікам можна лічыць 

«Словарь живого великорусского языка» У. І. Даля (1–4 т., 1863–1866, больш 

за 200 тыс. слоў, прычым 80 тысяч слоў сабрана самім складальнікам), які 

змяшчае «лексічнае багацце рускай мовы ва ўсіх разнавіднасцях яго вуснага 

(народна-размоўнага, прафесійнага, жаргоннага, дыялектнага, літаратурна-

размоўнага і да т. п.) і пісьмовага (кніжна-літаратурнага) маўлення» [4, 179]. 

Гэта збор рускай лексікі, пераважна дыялектаў і прафесійных 

жаргонаў, складзены дылетантам-самавучкам, які неаднаразова заклікаў 

пісаць як гаворым, не прапаведаваць граматы як выратавання, заклікаў да 

поўнага пазбаўлення рускай мовы ад іншамоўных запазычанняў. Слоўнік 

змяшчае некаторую колькасць недакладнага матэрыялу (аказіянальных слоў), 

часам грашыць супраць граматыкі, але парадаксальна дакладна перадае як 

моўныя рэаліі ХІХ ст., так і выразнасць існуючых да сёння гаворак. 

У сваёй працы У. І. Даль прадставіў народную лексіку ў цеснай сувязі з 

яе фальклорна-этнаграфічнай асновай: у слоўніку былі адлюстраваны 

арыгінальныя прыказкі, прымаўкі, загадкі, замовы, прымхі і народная 

міфалогія. Імкненне аўтара звярнуць увагу грамадскасці да жывога рускага 

слова і яго фальклорна-этнаграфічных вытокаў, паказаць «рускі дух» мовы 

вызначыла этналінгвістычны падыход у слоўніку. У. І. Даль прапануе 

этнаграфічныя каментарыі да слоўнікавых артыкулаў, сярод рэестравых 
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адзінак слоўніка значную частку складаюць лексемы – тэрміны традыцыйнай 

духоўнай культуры: блин м. род хлебенного из жидко растворенного теста, 

поджаренного лепешкой на сковороде. Блины, блинки, блинцы и блиночки, 

которыми обычно празднуется наша масляна, пекутся с бесконечным 

разнообразием: пшеничные, ячные, овсяные, гречневые, из пресного или 

кислого теста. Без блина не масляна, без пирога не именинник. <...> 

Блинный, относящийся к блинам. Блинный стол, см. большой стол. – неделя 

пск. масляна. <...> | Блинница свадебн. девушка, приходящая к молодой, на 

другой день свадьбы, с блинами. | Масляна. | Блинник, род круглого пирога, 

который начинен блинами, пересыпанными яйцами и кашей; верховье ср. что 

лежит выше, вверху чего, дальше и выше; более о вершине реки, начале, 

истоке, или, сравнит. верхняя часть ее. | Верховье льняное, верховина, 

верховица, верхотина, верхотинье ср. первые вычески льна, для лучшей 

пряжи. Верховщик или верховец волжск., а на Дону верховец, житель 

верховых мест, пришедший сверху, по течению реки, собират. верхота, 

верховщина ж. <...> Верховцы пришли; верхота привалила, рабочие, бурлаки. 

Верховщина – водопьянщина. Верховщики за хлебом приехали, купцы сверху, 

рыбинцы. | Верховец и верховик м. пск. сарафан из верхницы, посконного 

холста. Верховик м. вершник, конник, верховой; | выгон, верховой ветер. | 

Верхогляд, верхохват, кто судит или изучает что поверхностно. | Верхи чая, 

в цибике. Верховка ж. женщина с верховья реки. | Арх. верховая вода, 

прибыль от дождей и верховых ветров, или от половодья. | Ниж. маковка 

головы, темя, гуменце, которое там, по обычаю, раскольники выстригают, 

как католичек, ксендзы. Елховка, стрижена верховка, дразнят жителей села 

Елховки, ниж.  

У аспекце нашага даследавання варта зазначыць, што хоць работа 

У. І. Даля па збіранню рускай лексікі і вялася ім цалкам самастойна, усё ж 

гэтая праца каардынавалася «Обществом любителей российской 

словесности» – літаратурна-навуковым таварыствам пры Маскоўскім 

універсітэце, якое існавала з 1811 па 1930 гг. (з перапынкам у 1837–1858 гг.; 

адроджана ў 1992 г.). У цэнтры ўвагі таварыства, сябрамі якога з’яўляліся 

А. Х. Вастокаў, Я. К. Грот, Ф. Ф. Фартунатаў, А. А. Шахматаў, пісьменнікі, 

фалькларысты, гісторыкі, дзеячы тэатра, кампазітары і многія адукаваныя 

людзі, былі пытанні нармалізацыі рускай мовы, культуры маўлення, асабліва 

ўпарадкавання словаўжывання, шляхі развіцця рускай літаратурнай мовы. 

Таму можна лічыць, што праблемы кампраміснага аб’яднання ў адным 

слоўніку агульнапрынятай лексікі літаратурнай мовы і лексікі жывых 

носьбітаў розных губерняў Расіі разглядаліся шырокімі грамадскімі і 

навуковымі коламі Расіі і адлюстроўвалі культурна-гістарычныя і 

сацыяльныя патрабаванні часу. 

Адным з найбольш аўтарытэтных украінскіх нацыянальных слоўнікаў 

можна лічыць «Словарь украïнськоï мови» Б. Д. Грынчэнкі (1–4 т., 1907–

1909 гг., каля 70 тысяч слоў) – першы фундаментальны слоўнік украінскай 

мовы, матэрыял для якога збіраўся на працягу многіх год рэдакцыяй часопіса 

«Киевская старина» і рэдагаваўся Б. Грынчэнкам. Лексічны фонд украінскай 
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мовы прызначаўся як перакладны слоўнік для расіян. На яго ўпарадкаванне 

аўтар аддаў каля трох гадоў, дапоўніўшы слоўнік сваімі напрацоўкамі. Як і ў 

«Слоўніку беларускай мовы» І. І. Насовіча, украінскія словы тлумачыліся па-

руску (гэта былі часы, калі афіцыйна ўкраінскае слова, як і беларускае, было 

забаронена ў Расійскай імперыі), і ўкраінская нацыянальная інтэлігенцыя 

вышуквала любыя спосабы для абыходу ўрадавых абмежаванняў. 

Гэты ўкраінска-рускі перакладны слоўнік ахоплівае лексіку ўкраінскай 

мовы перыяду канца ХVІІІ ст. (ад І. Катлярэўскага) да 1870 г., зрэдку 

трапляюцца лексемы з твораў украінскіх пісьменнікаў да 90-х гг. ХІХ ст. Для 

рэестравай часткі і ілюстрацыі яе ўжывання слоўнік выкарыстоўвае таксама 

зборнікі народнай творчасці М. Максімовіча, А. Мятлінскага і іншыя 

тагачасныя лексікаграфічныя здабыткі (напрыклад, «Опытъ русско-

украинского словаря» М. Леўчанкі, 1874 г. і інш.). Да ўкраінскага рэестру 

падаюцца рускія словы-адпаведнікі (адно або некалькі) або апісальнае 

тлумачэнне па-руску. Пры ўкраінскіх рэестравых батанічных і заалагічных 

назвах указваюцца лацінскія адпаведнікі: білогривець 1) Конь с белой гривой. 

2) Птица Turdus torquatus, дрозд ошейниковый. Вх. Пч. ІІ. 15 [Початки до 

уложения номенклатури і термінології природописної, народної. Написав 

Іван Верхратський. І і ІІ. Л. 1864, 1869]; дзюндзя Раст. Valva mauritiana. 

ЗЮЗО [Записки Юго-Западного отдела Русского Географического 

Общества. 1874-1875]. І. 128. Пры шматлікіх лексемах слоўнік падае 

прыклады ўжывання пэўнага слова ў літаратурнай мове або ў жывым 

народным маўленні: ведрик Встречено в детской щедровке: Щедрик-ведрик! 

дайте вареник! Чуб[инский] ІІІ. 477. Акрамя таго, Б. Грынчэнка 

прытрымліваецца (праўда, не зусім паслядоўна) прынцыпу дакументацыі 

прадстаўленых слоў, г. зн. пры ілюстрацыях з літаратурных крыніц указвае 

аўтара, старонку з твора або мясцовасць, у якой слова было запісана з жывога 

маўлення: жидел Мера жидкости в Галиции. Подъ до карчми, напіймеся! 

галву вина, жидел пива. Гол. [Народные песни Галицкой и Угорской Руси, 

собранные Я.Ф. Головацким. 1878]. ІІІ. 244. У той жа час слоўнік 

Б. Грынчэнкі не падаé пры ўкраінскіх словах іх стылістычную 

характарыстыку. Да таго ж амаль трэцюю частку пададзеных рэестравых 

лексем складаюць вузкамясцовыя дыялектызмы, якія нельга лічыць 

складнікамі літаратурнай мовы. Тым не менш, слоўнік Б. Грынчэнкі заклаў 

фундамент тэорыі ўкраінскай лексікаграфіі [5, 4] і з’явіўся значным крокам у 

яе развіцці. 

Нельга не адзначыць розніцу ў колькасных і якасных паказчыках 

нацыянальных усходнеславянскіх слоўнікаў, а таксама ў тэрмінах іх 

складання і выдання. Самым прадстаўнічым на агульным фоне выглядае 

Далеў слоўнік – чатыры тамы, звыш 200 тысяч адзінак. «Словарь украïнськоï 

мови» Б. Д. Грынчэнкі таксама больш прадстаўнічы ў параўнанні з 

беларускім слоўнікам і па рэестравай колькасці, і па прынцыпах ахопу 

лексікі (4 тамы, каля 70 тысяч слоў). На жаль, «Слоўнік беларускай мовы» 

І. І. Насовіча (каля 30 тысяч слоў), хаця храналагічна быў выдадзены раней за 
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ўкраінскі, аднак ахоплівае ў асноўным беларускую дыялектную лексіку таго 

часу і з’яўляецца самым малаколькасным. 

На наш погляд, такая храналагічная і колькасная «разбежка» 

нацыянальных лексікаграфічных крыніц абумоўліваецца рознымі мэтамі 

складальнікаў слоўнікаў. Слоўнік Б. Грынчэнкі аказаў каласальны ўплыў на 

працэс нармалізацыі ўкраінскай літаратурнай мовы ў некалькіх аспектах. Па-

першае, па словах самаго складальніка, слоўнік з’явіўся «першай ступенню 

на шляху стварэння навуковага ўкраінскага слоўніка» [цыт. па: 8, 270] з 

прычыны наяўнасці ў яго рэестры значнага тэрміналагічнага складніка. Па-

другое, змяшчэнне ў адной крыніцы ў якасці рэестравай як усходне-, так і 

заходнеўкраінскай дыялектнай лексікі спрыяла аб’яднанню 

агульнаўкраінскіх лексічных сродкаў. Гэта было актуальна на той час для 

ўкраінскіх грамадскіх колаў, паколькі культурная сталіца перамясцілася ў 

канцы ХІХ – пач. ХХ стст. з Кіева ў Львоў. Таму слоўнік Б. Грынчэнкі 

адлюстраваў тэндэнцыю пазбаўлення «галіччыны» і змясціў у асноўным 

лексіку паўднёва-ўсходняй часткі Украіны. Таксама мінімальнай была 

колькасць лексем з паўночнай Украіны з мэтай пазбегнуць беларусізмаў. Так 

у слоўніку выявілася памкненне акрэсліць культурны і моўны цэнтр краіны, а 

таксама сацыяльна-палітычную накіраванасць грамадства. 

Да таго ж, як і ў выпадку слоўніка У. І. Даля, над «Словарем 

украïнськоï мови» працаваў цэлы калектыў – рэдакцыя «Киевской старины»,  

і нават ва ўмовах забароны ўкраінскай мовы (падобна да беларускай 

сітуацыі) да рэестру слоўніка прыцягваліся цытаты з твораў украінскага 

пісьменства канца ХVІІІ – ХІХ стст. і рознагаліновая тэрміналогія, чаго не 

назіраецца ў слоўніку І. І. Насовіча. Яднае ж украінскі і беларускі слоўнікі іх 

дыялектная аснова і адлюстраванне праяў побытавай і духоўнай народнай 

культуры. 

Слоўнікі У. І. Даля і І. І. Насовіча аб’ядноўвае іх агульнае памкненне 

паказаць этнічную самабытнасць нацыі, фальклорная аснова рэестру. Аднак 

для У. І. Даля «жывая» мова – гэта сістэма простанародных, геаграфічна 

дэцэнтраваных моўных сродкаў, якая з’яўляецца носьбітам нацыянальнага 

духу. Слоўнік жа І. І. Насовіча быў распачаты як «Опыт словаря областных 

наречий» (курсіў наш. – І. С.), але ў працэсе складання пераўтварыўся ў 

«Словарь белорусского наречия». І. Насовіч, змясціўшы назвы міфалагічных і 

этнаграфічных рэалій у слоўніку, які выдаваўся як строга навуковая праца, 

такім чынам здзейсніў гістарычна наспелую задачу: «узаконіў» фальклорную 

духоўную аўтэнтычнасць беларусаў сярод народнасцяў Расійскай імперыі. 
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Раздзел 3 

 

МАТЭРЫЯЛЫ ІI РЭСПУБЛІКАНСКАГА НАВУКОВА-

ПРАКТЫЧНАГА СЕМІНАРА «СУЧАСНАЯ 

ФАЛЬКЛАРЫСТЫКА, МІФАЛОГІЯ, ЭТНАЛОГІЯ: 

ПАЗІТЫЎНЫЯ, НЕГАТЫЎНЫЯ, СУПЯРЭЧЛІВЫЯ 

ВЕКТАРЫ РУХУ»  

 
ПРАБЛЕМНАЕ  ПОЛЕ  СЕМIНАРА –  

«ФАЛЬКЛОР І ХРЫСЦІЯНСКАЯ КУЛЬТУРА» 
 

 

 

 

 

Вольга Прыемка 

 

АБ ПРАЦЫ СЕМIНАРА 

  
25 верасня 2014 года на базе філалагічнага факультэта Беларускага 

дзяржаўнага ўніверсітэта быў праведзены другі навукова-практычны семiнар 

«Сучасная фалькларыстыка, міфалогія, этналогія: пазітыўныя, негатыўныя, 

супярэчлівыя вектары руху». Яго праблемнае поле – «Фальклор і 

хрысціянская культура».  Арганізатарамі правядзення семінара выступілі 

кафедра тэорыі літаратуры (загадчык – прафесар В. П. Рагойша), вучэбна-

навуковая лабараторыя беларускага фальклору (загадчык – В. І. Палукошка) і 

студэнцкая навукова-даследчая лабараторыя «Фалькларыстыка» (загадчык – 

дацэнт В. В. Прыемка). 

У склад Аргкамітэта семінара ўвайшлі: 

старшыня – В. П. Рагойша, доктар філалагічных навук, прафесар, 

загадчык кафедры тэорыі літаратуры БДУ; 

намеснік старшыні – Т. А. Марозава, кандыдат філалагічных навук, 

дацэнт, загадчык вучэбна-навуковай лабараторыі беларускага фальклору пры 

кафедры тэорыі літаратуры БДУ; 

         распрацоўка канцэпцыі семінара – Р. М. Кавалёва, кандыдат 

філалагічных навук, дацэнт, дацэнт кафедры тэорыі літаратуры БДУ; 
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        члены аргкамітэта – В. В. Прыемка, кандыдат філалагічных навук, 

дацэнт, дацэнт кафедры тэорыі літаратуры БДУ; Т. В. Лук’янава,  кандыдат 

філалагічных навук, дацэнт, дацэнт кафедры тэорыі літаратуры БДУ; 

С. В. Шамякіна, кандыдат філалагічных навук, старшы выкладчык кафедры 

тэорыі літаратуры БДУ; В. І. Палукошка, магістр філалогіі, навуковы 

супрацоўнік вучэбна-навуковай лабараторыі беларускага фальклору пры 

кафедры тэорыі літаратуры БДУ; В. І. Лынша, супрацоўнік кафедры тэорыі 

літаратуры філалагічнага факультэта БДУ; Н. Л. Канабеева, магістр філалогіі, 

супрацоўнік вучэбна-навуковай лабараторыі беларускага фальклору; 

М. Ю. Латышкевіч, магістр філалогіі, аспірант кафедры тэорыі літаратуры, 

супрацоўнік вучэбна-навуковай лабараторыі беларускага фальклору 

(тэхнічнае забеспячэнне). 

Заяўкі на ўдзел у семінары падалі 29 чалавек: 4 – на пленарнае 

пасяджэнне, 25 – паведамленні на круглы стол і на працу ў якасці 

дыскутантаў. 

Парадак работы семінара прадугледжваў правядзенне наступных 

мерапрыемстваў:  

      1. Пленарнае пасяджэнне.          

      2. Кніжная выстава «Духоўная літаратура і культура».  

     3. Прэзентацыя зборніка «Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. 

Тыпалогія. Сувязі». Выпуск 11. 

      4.  Круглы стол «Дыялог язычніцкай і хрысціянскай культур у сэнсавым 

полі фальклору: міф або рэальнасць?». 

      5. Паэтычна-музычная імпрэза Ганны Чумаковай «Л…». 

У рабоце пленарнага пасяджэння і круглага стала ўзялі ўдзел 

магістранты, выкладчыкі і навуковыя супрацоўнікі з сямі ВНУ рэспублікі 

(БДУ ў складзе філалагічнага, філасофскага і гуманітарнага факультэтаў, а 

таксама Інстытута журналістыкі; БДПУ імя М. Танка ў складзе факультэта 

эстэтычнага выхавання і аддзела тэорыі і гісторыі беларускай культуры;  

БДУКіМ у складзе факультэта традыцыйнай народнай культуры і 

сучаснага мастацтва; БДАМ у складзе факультэта музычнага мастацтва; 

БДМУ у складзе ваенна-медыцынскага факультэта; БрДу імя 

А. С. Пушкіна ў складзе філалагічнага факультэта; ГрДУ імя Я Купалы ў 

складзе факультэта гісторыі, камунікацыі і турызму) і адной навуковай 

установы (ДНУ «Цэнтр даследавання беларускай культуры, мовы і 

літаратуры НАН Беларусі»). 

        З прывітальным словам да ўдзельнікаў семінара звярнуўся дэкан 

філалагічнага факультэта БДУ, доктар філалагічных навук, прафесар 

І. С. Роўда. У ролі вядучага пленарнага пасяджэння выступіла кандыдат 

філалагічных навук, дацэнт В. В. Прыемка. 

На пленарным пасяджэнні выступілі: 

          Таццяна Іванаўна Шамякіна, доктар філалагічных навук, прафесар, 

загадчык кафедры сучаснай беларускай літаратуры і культуры філалагічнага 

факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, з дакладам «Язычніцтва і 

хрысціянства ў гісторыі»; 
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       Аляксандр Уладзіміравіч Марозаў, доктар філалагічных навук, 

прафесар, загадчык кафедры міжкультурных камунікацый Беларускага 

дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў, з дакладам          

«Социокультурный контекст функционирования духовных стихов в 

славянском мире»; 

          Аляксандр Уладзіміравіч Дуброўскі, кандыдат філалагічных навук, 

дацэнт, дацэнт кафедры стылістыкі і літаратурнага рэдагавання Інстытута 

журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, з дакладам «Дыялог як 

багаслоўская катэгорыя ў кантэксце хрысціянскай місіі: біблеістычны і 

місіялагічны аспекты»;    

         Лілія Фаільеўна Баранкевіч, кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт 

кафедры беларускай музыкі Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў, з 

дакладам  «Дуализм поминальных духовных стихов». 

        Пленарнае пасяджэнне суправаджалася відэарадам: паказам 

фотаздымкаў і відэафільма «Сакральныя камяні». Пра помнікі «народнага 

хрысціянства» паводле экспедыцый Этнагістарычнага Цэнтра «Явар» (2000 –

2014 гг.) расказалі кандыдат гістарычных навук, старшы навуковы 

супрацоўнік Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры 

НАН Беларусі Людміла Уладзіміраўна Дучыц і  навуковы супрацоўнік 

Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН 

Беларусі Ірына Яўгенаўна Клімковіч. 

         Кніжная выстава «Духоўная літаратура і культура» была падрыхтавана 

супрацоўнікамі чытальнага зала бібліятэкі філалагічнага факультэта БДУ. 

Агляд літаратуры па тэме семінара правяла загадчыца бібліятэкі 

філалагічнага факультэта БДУ Жанна Сцяпанаўна Карповіч. З 

прэзентацыяй зборніка «Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. 

Тыпалогія. Сувязі. Выпуск 11» выступіла  складальнік зборніка кандыдат 

філалагічных навук, дацэнт Вольга Віктараўна Прыемка. 

Мадэратарамі на Круглым стале выступілі доктар філасофскіх навук, 

прафесар, прафесар кафедры фальклору і этналогіі БДУКіМ Энгельс 

Канстанцінавіч Дарашэвіч і кандыдат філалагічных навук, дацэнт, дацэнт 

кафедры тэорыі літаратуры БДУ Рыма Мадэстаўна Кавалёва . Праблемнае 

пытанне было наступнае: «Дыялог язычніцкай і хрысціянскай культур у 

сэнсавым полі фальклору: міф або рэальнасць?» Былі заслуханы 

паведамленні, прайшла актыўная дыскусія. Сярод прысутных найбольшую 

цікавасць выклікалі паведамленні старшага выкладчыка кафедры 

журналістыкі факультэта гісторыі, камунікацыі і турызму ГрДУ імя 

Я.  Купалы Ганны Віктараўны Жагала «Язычество и христианство в свете 

феноменологии диалога» і кандыдата філалагічных навук, дацэнта, дацэнта 

кафедры тэорыі літаратуры БДУ Рымы Мадэстаўны Кавалёвай «Задачы 

фалькларыстыкі ў святле дыялогу язычаскай і хрысціянскай культур» 

        У дыскусіі прынялі ўдзел доктар філалагічных навук, загадчык аддзела 

фалькларыстыкі і культуры славянскіх народаў Цэнтра даследаванняў 

беларускай культуры, мовы і літаратуры  НАН Беларусі Таццяна Васільеўна 

Валодзіна,  кандыдат філалагічных навук, дацэнт кафедры рускай літаратуры 
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філалагічнага факультэта БДУ Ульяна Юр'еўна Верына, кандыдат 

філасофскіх навук, дацэнт кафедры філасофіі культуры філасофскага 

факультэта БДУ Святлана Генадзьеўна Карасёва, магістр філалогіі, 

супрацоўнік вучэбна-навуковай лабараторыі беларускага фальклору пры 

кафедры тэорыі літаратуры філалагічнага факультэта БДУ Маргарыта 

Юр’еўна Латышкевіч і іншыя ўдзельнікі семінара. 

 

 

 

Александр Морозов 

 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ДУХОВНЫХ СТИХОВ В СЛАВЯНСКОМ МИРЕ 

 

Духовные стихи (белорусские народные названия «песнi старэцкiя», 

«песні паставыя») – как правило, одноголосно исполняемые во 

внелитургической обстановке – народно-поэтические произведения 

эпического и лиро-эпического характера на христианские сюжеты, мотивы и 

образы. 

Специфика духовных стихов как жанра фольклорного песенного 

творчества заключается, во-первых, в доминирующей роли словесного текста 

с религиозно-эпической направленностью, во-вторых, в бытовании на 

«пограничье» фольклора и христианских письменных источников 

(библейских и апокрифических). Это придает самобытным произведениям на 

христианские темы двойственность: книжные и устно-поэтические элементы 

синтезированы в процессе усвоения и переработки народным сознанием 

книжных источников. 

Музыкальную структуру духовных стихов определяет в первую 

очередь интонационное и ритмическое богатство знаменных распевов – 

система старинных православных одноголосных «церковных напевов» 

(название происходит от старославянского слова «знамя» – певческого знака, 

который применялся для записи напевов). 

В отличие от большинства видов и жанров фольклора, духовные стихи, 

как правило, исполнялись каликами – особой группой бродячих певцов, чаще 

всего слепых, живущих подаянием; в Беларуси исполнителей самобытных 

устно-поэтических произведений почтительно называли «старцами». У 

восточных славян издревле особо почитались физически ущербные люди, 

калеки и убогие. Такое почтение исходило из канонов православия, согласно 

которым человеку необходимо заботиться прежде всего о красоте 

внутренней, душевной. Убогие люди в массовом сознании как бы 

изначально, от рождения, находятся у Бога и являются своеобразными 

передатчиками его предначертаний, звеном между церковной и народной 

культурами. 

Подобно русским каликам перехожим, белорусские старцы с 

мальчиком-поводырем обходили храмы и монастыри на территории 
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современных России, Беларуси и Украины, пели покаянные во время 

церковных праздников, поминали за здравие и за упокой.  

Помимо внешнего вида убогих старцев на покаянные настроения 

слушателей настраивали уже первые поэтические обращения, в которых, как 

правило, подчеркивалась горькая доля нищих певцов-странников и 

констатировалась греховность мира человеческого. Оценка земной жизни 

людей категорична и исполнена глубокого пессимизма. В народных стихах 

не представлена теория первородного греха: справедливое возмездие 

ожидает каждого только за его собственные прегрешения на земле, за отказ 

следовать заветам Создателя: 

Мы и жывали рабы, мы й на вольным свеци, 

Мы й пивали-йидали, прыхлыждалиси, 

Ны сваю душу грахов много накладывыли. 

Мы ни знали сарады, ни пятницы, 

Ни другого Господниго праздничка; 

К милосэрный церкыви ни хаживыли… 

Свичей, прыскуров Богу ни нашивыли, 

Господниго читаннійка ня слухывыли... 

Ны прастоли уси книги рыскладаютца, 

Ны прастоли уси книги рыствыраютца: 

Ды ни знать, як нам отпирецца от грахов, 

Ды ни знать, што душе ў вогне сгорець, 

Ды ни знать, што душе ў смоле скипець!.. [11, 78]. 

Чувство раскаяния, которое должно посетить слушателя, имеет своим 

основанием не только религиозные начала, но и желание подготовить 

аудиторию к восприятию духовного стиха определенной тематики. 

Как отмечал Е. Ф. Карский, «нищие старцы, кроме пения духовных 

стихов, еще произносят молитвы, обыкновенно сильно искаженные – будь 

это ц. [ерковно] славянские или польские, – и поют  поминания живых и 

мертвых, молятся в своих стихах за скот, за ниву, за урожай» [4, 530]. 

Практически все дореволюционные сборники, в которых напечатаны 

восточнославянские духовные стихи, включают также и образцы 

поминальных стихов и даже многолетий, произносимых старцами. 

Поминания за здравие начинаются со словесной формулы: 

Воспасай, Боже, помилуй, 

За весь мир православный, 

За поящих, за кормящих... 

За их долю, сцасье 

Со семьей с животами… [15, 670]. 

В устно-поэтической форме старцы прежде всего желают простым 

людям крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов во всех делах; эти 

пожелания сопровождаются многократными обращениями к Богу, 

Богородице и святым [2, 207; 12, 415–422; 15, 670–671]. Простые люди 

внимательно вслушивались в исполняемые старцами произведения, так как 

искали в их словах тайный смысл и надеялись на облегчение своей участи. 
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Белорусские духовные стихи наряду с русскими и украинскими 

составляют обширный фонд эпического и лироэпического творчества 

народов восточнославянской общности. Тексты большинства белорусских 

духовных стихов – яркий пример взаимодействия фольклора славянских 

народов; их стилистический разброс очень велик и самом общем виде 

духовные стихи можно распределить по следующим внутрижанровым 

разновидностям: 

– стих о Голубиной книге с его рассказом о первоначалах Вселенной, 

создание земной иерархической системы и борьбе Правды и Кривды, исход 

которой предопределил судьбу всего человечества; 

– стихи на ветхозаветные  («Плач Адама», «Іосіф Прыгожы») і 

евангельскія тэмы («Сон Багародзіцы», «Нараджэнне Хрыстова», «Пакуты 

Хрыста», «Узнясенне Хрыста», «Лазар»); 

– стихи о святых и великомучениках («Ягорый Перамаганосец», 

«Мікіта – Хрыстоў мучанік», «Барыс і Глеб», «Дзмітрый Салунскі», «Хвёдар 

Церын»); 

– стихи о подвижниках и праведниках («Аляксей, чалавек Божы», 

«Алісахвій царэвіч»); 

– стихи о Пятнице; 

– стихи о Нищей братии; 

– стихи старообрядческие и сектантов-мистиков. 

В свою очередь, духовные стихи восточных славян родственны 

духовным стихам болгарского, сербского и других южнославянских народов 

православного вероисповедания (подобные произведения широко 

распространены и в традиционной устно-поэтической культуре румын). 

В культуре нового и новейшего времени западных славян и 

западноевропейских народов духовные стихи практически не представлены. 

А. Н. Веселовский усматривал причину широкого распространения духовных 

стихов у румын, восточных и южных славян в православных основаниях их 

культуры [3, 2]. В. Н. Мочульский, отмечая ареалы распространения 

религиозной культуры и связанных с ней фольклорных произведений, 

подчеркивал «косность» и «робость» в области «скованной латынью» 

религиозной культуры Запада, и в противовес, – «брожение религиозной 

мысли, свободное отношение к источникам религии» на Востоке [10, 19].  

Духовные стихи в их живом устном бытовании обладают признаками 

принадлежности к мировоззренческим явлениям, но как порождения 

искусства являются свидетельствами познавательной деятельности народов 

Европы, осуществляемой художественными средствами. Белорусские 

духовные стихи взаимодействуют с подобными устно-поэтическими 

произведениями русского и украинского народов на различных уровнях: 

функциональном, сюжетно-образном, аксиологическом (ценностном), 

ментальном, стилистическом.  

Духовные стихи восточных славян десятилетиями оставались вне 

сферы научных интересов советских исследователей в силу того, что эти 

фольклорные произведения воплотили идеологию, «чуждую подлинному 
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народному мировоззрению». Опубликованная в Париже (1935) книга 

Г. П. Федотова «Стихи духовные (русская народная вера по духовным 

стихам)» [14] знаменательна новыми подходами к исследованию 

фольклорных материалов. Использование Г. П. Федотовым «суммарного» 

метода позволило указать на принципы художественного осмысления 

представлений и настроений, свойственных уровню обыденного 

религиозного сознания. Избранный метод был направлен на показ народной 

веры как структурно единой системы «народной этики», состоящей из трех 

базовых элементов  ритуалистического, каритативного (преисполненного 

любви) и натуралистически-родового (связанного с образом Матери-Земли). 

Предпринятое Г. П. Федотовым исследование важно и в плане уяснения 

особенностей религиозного (христианского) и художественного 

мировосприятия: первое аскетично и носит преимущественно 

наднациональный характер, второе связано с гедонизмом и имеет 

географические, исторические и национальные особенности. 

Фольклорные тексты впитали в себя выработанные традиционной 

народной культурой стереотипные способы видения и оценки мира, тот 

«ментальный инструментарий», которым пользовалась основная масса людей 

на протяжении столетий. Разработка проблемы исследования традиционного 

устно-поэтического творчества как источника познания ментальностей 

служит заслоном против вульгаризации и дегуманизации истории восточных 

и южных славян. Проведённый нами анализ показал, что основополагающее 

значение в формировании и активном функционировании духовных стихов 

играет не столько «характер» или социодинамика религиозной жизни у 

восточных и южных славян, сколько ментальные установки коллективного 

творца устно-поэтических произведений [8, 124147].  

Тесная взаимосвязь русских и белорусских духовных стихов ярко 

воплощена в стихе о Голубиной книге – одном из самых оригинальных 

памятников традиционного устно-поэтического народного творчества. 

Известный исследователь духовных стихов восточных славян Е. А. Ляцкий 

так отзывался о происхождении и содержании этого произведения: «Его 

название вызывает в воображении слушателя двойственной представление – 

то о неизреченной глубине («глубинной») тайны, то о чистейшей святости и 

духовности ее, выражаемой символом голубя. В основе этого стиха лежит 

стремление согласовать с христианскими понятиями древнейшие 

космогонические понятия, общие всем европейским народам» [6, 38]. 

В. Н. Мочульский считал источником создания значительной части 

«Голубиной книги» византийский апокриф «Беседы трех святителей» 

(Иоанна Златоуста, Григория Богослова и Василия Великого), в котором 

содержится целый ряд вопросов и ответов анализируемого фольклорного 

произведения [9]. 

Первая часть стиха является эпическим введением и рассказывает о 

появлении необыкновенной книги: 

Як на сей горе на Сіяньскай, 

Тамко чудо прочудзилося, 
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Проявушка проявилася: 

Выпадала книга голубиная, 

Голубиная, лебядзиная, 

Лебядзиная, сорочиная [12, 287]. 

В другом варианте явление чудо-книги соотносятся с украинскими 

землями, непосредственно примыкающими и к России, и Белоруссии: 

Як с под Кіява, с под Чарнигова, 

Находзила туча, туча цёмная, 

Находзила хмара, хмара грозная. 

С тые тучи, тучи цёмныя, 

С тыя хмары, хмары грозныя 

Выпадала книга голубиная [12, 299]. 

Несомненно, что роль движущего начала в образовании стиха о 

Голубиной книге сыграло свойственное апокрифам представление и такой 

небесной книге, которая обладает чудесными свойствами и в которой 

имеются сведения о всех деяниях человеческих. Упоминание о размерах 

необыкновенной книги призвано поразить слушателей («А сорок локот 

довжинёю, // Пятьдзесят локот ширинёю») [12, 299]; для того, чтобы 

придать еще большую величественность «Голубиной книге», в некоторых 

вариантах стиха имеются ссылки на библейских пророков и апостолов: 

Писав ету книгу свет Асай прарок, 

Цытав ету книгу Иван Быгослов, 

Ён цытаў іе ровно три года, 

Процытаў во книги тольки три листа [12, 291]. 

Вокруг чудес выпавшей с небес книги собираются различные 

светские и духовные особы: сорок царей, сорок князей, сорок попов и т. д. 

Как и во многих русских духовных стихах, здесь же сказывается и Владимир, 

князь стольнокиевский, но показательно то, что в некоторых белорусских 

вариантах «Голубиной книги» он имеет отчество по Витовту [12, 287]. 

Вторая часть стиха о Голубиной книге диалогична по форме и 

включает вопросы и ответы о происхождении Вселенной, природных 

явлений и самого человека. Ответы на космогонические вопросы даются в 

духе христианского миросозерцания. Источником происхождения всех 

природных явлений называется или Бог (Отец), или Христос – Царь 

Небесный, или Дух Святой. 

Третья часть стиха о Голубиной книге представляет собой 

повествование о причинах бед и несчастий на земле. Дела земные образно 

объясняются противостоянием Правды и Кривды (чаще всего выступают в 

виде двух зайцев – белого и серого). В итоге противостояния Правды и 

Кривды фатально определяется судьба человеческая и формируется земной 

распорядок: Правда устремляется вслед за Иисусом Христом на небо, Кривда 

остаётся на грешной земле: 

Як пошла правда ой ны небеса,  

К самому Христу царю нябёсному, 

Оставалась кривда а ў нас на зямли. 
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Як пошла кривда па ўсяму міру, 

По усяму міру правуславныму, 

По тому народу крестіянскому, 

Як и пала кривда ў ретиво сертца, 

Зото ныни ў міре правды нетути, 

А великое прегрешение, и тяжолое беззаконіе [12, 295]. 

Таким образом, стих о Голубиной книге представляет собой 

эпическое повествование о судьбоносной для человечества борьбе начал 

добра и зла, Правды и Кривды. Исход борьбы двух противоположных начал 

решен в «Голубиной книге» под влиянием дохристианских мифологических 

представлений. Собственно христианские догматы своеобразно 

интерпретированы обыденным религиозным сознанием. 

Подобная интерпретация имеет место и в другой группе духовных 

стихов восточных и южных славян, которые написаны на старозаветные и 

евангельские сюжеты, мотивы и образы. Зашифрованные в духовных стихах 

представления о природном и социальном мире являют собой своего рода 

автоматизмы мысли, доминировавшие в толще общества: понимание 

устройства мироздания и человеческой природы; трактовка бытийного 

призвания человека; восприятие пространства и времени и связанное с ними 

осознание истории; восприятие и переживание рождения и смерти; 

соотношение естественного и сверхъестественного; оценка общества и его 

компонентов; понимание власти, господства и подчинения, интерпретация 

свободы и т. д.  

В соответствии с религиозными установлениями, в духовных стихах 

отражена «прозападная» идея одноразовости и однонаправленности 

мирового историко-культурного процесса, подчеркивающая центральную 

священную роль прихода Спасителя (на Востоке господствует идея вечного 

повторения, постоянного воспроизведения традиционной формы).  

Однако в целом генерализованные черты мироведения в духовных 

стихах («Голубиная книга»; стихи на старозаветные и евангельские темы; 

стихи о святых и великомучениках; стихи о праведниках и грешниках и др.) 

тяготеют к так называемой восточной ментальности, пронизанной идеалами 

духовно ориентированного бытия. В духовных стихах восточных славян 

последовательно проводится мысль о том, что человек нуждается в 

Божественном знании, Истине, которой он мог бы служить, подчинив ей свои 

устремления и поступки. Эта ментальная установка коренным образом 

отличается от западного практицизма, согласно которому человек нуждается 

лишь в таких истинах, которые служат ему. 

Западный антропоцентризм подразумевает постановку в центр 

мироздания человека в силу его совершенства и доминирования на земле: все 

сущее должно подчиниться интересам и воле человека. Согласно духовным 

стихам, в основе мироздания – воля Всевышнего. Пребывая на земле, 

человек обязан научиться распознавать волю Создателя: только добровольно 

подчиняясь ей, человек может преодолеть конечность своего бытия. Так как 

это может быть достигнуто не иначе как через изменение человеком своей 
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природы, духовное совершенствование и аскетизм, то в результате общих 

устремлений происходит и совершенствование общества. 

Запечатленная в устно-поэтических произведениях народная вера 

играет роль важнейшего стимула к формированию определенной системы 

философских, социологических, эстетических и иных взглядов. Если 

западная антропоцентическая матрица ориентирована на будущее 

(отдельного человека, его близких, народа, человечества в целом), то 

представленная в духовных стихах поведенческая позиция ориентирована на 

вечность.  

Важнейший композиционный прием в духовных стихах – 

противопоставление. В этих устно-поэтических произведениях все построено 

на свойственной «классической ментальности» антитезе контрастных 

образов, воплощающих силы Добра и Зла.  

Искренность и человечность объединяет многочисленнные духовные 

стихи, посвященные религиозному моральному идеалу – Иисусу Христу. 

Постоянный эпитет – «Царь небесный» – подчеркивает основное 

местоположение Иисуса на небе, в царстве добра: не случайно и в 

белорусских, и в русских, и в украинских вариантах духовных стихов мало 

говорится о деяниях Спасителя на земле. В устно-поэтических 

произведениях подчеркивается прежде всего божественная природа Христа, 

его человеческая сущность проявляется главным образом в 

немногочисленных упоминаниях о тех страданиях, которые претерпел Иисус, 

начиная с младенческого возраста до распятия на Голгофе. 

Исполнителям духовных стихов было присуще конкретное личное 

вероисповедание в божественную мощь Христа на земле, которая связана, в 

народном представлении не только с мессианством, но и со 

сверхъестественной, космогонической сущностью, что находит наиболее 

яркое выражение в «Голубиной книге»:  

Ютрія зори от ризы божай –  

Самого Христа, царя небесного. 

Бялый дзень – похождзень Божій –  

Самого Христа, царя небеснаго.  

Красное сонца от лица Божа –  

Самого Христа, царя небеснаго. 

Буйныи вятры со устов Божих –  

Самого Христа, царя небеснаго.  

Дробныи дожжи з воблаков Божих,  

Самого Христа, царя небеснаго.  

Цемная ночь от посцели Божай  

Самого Христа, царя небеснаго.  

Злат ясён месяц от грудзей Божих –  

Самого Христа, царя небеснага… [12, 287288]. 

В данном отрывке из стиха о Голубиной книге мы наблюдаем 

своеобразную интерпретацию богочеловеческой сущности Иисуса Христа. 

Более того, приведенные строки являются свидетельством того, что народная 
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христология тяготеет к монофизитству, признанию единственной, прежде 

всего божественной природы Иисуса, который предстает как Царь грозный, 

немилостивый, не ведающий снисхождения (единственным исключением 

являются профессиональные исполнители духовных стихов – калики 

перехожие, чьё странничество освещено Его волей). Обращение Христа к 

грешникам исполнено негодования: 

И вы мое воли не творили,  

И за хрест, молитвы не стояли,  

Сабе царствія небеснаго ня ўготовали.  

Уготовляно вам ёсь пекло неўгасимое,  

И усё вам, души прегряшнэя.  

Усё вам, души проклятэя,  

Усё тэя пропасьци землянэя!  

Я й сам за вас муку принимав,  

И з рук и з ног кров проливав,  

 Усё вашай души радзи спасэнія… [12, 389390]. 

Муки Христа на Голгофе в русских и белорусских духовных стихах 

передаются главным образом посредством повествования о страданиях Его 

любящей Матери («Сон Богородицы»). Воскресение предстает как 

величайшая радость для простых людей, поскольку в этом торжественном 

акте заключен залог будущего вечного блаженства праведных душ. 

Сама тема распятия подается в духовных стихах по-особому и связана 

в массовом сознании не столько с идеей искупления, сколько воскресения и 

вознесения; причем нередко в духовных стихах воскресение приравнивается 

к вознесению на небо в величии и славе. Тем самым в очередной раз 

утверждается превосходство духовного над телесным, доходящее до 

признания абсолютной незначимости последнего. 

Особенным сдержанным лиризмом и целомудрием наделены духовные 

стихи о Богородице, которая согласно народному представлению, не только 

явила миру Христа, но и сама крестила младенца в водах Иордана: 

…А в пелены яго спеленала, 

Шалковым поясом сповивала, 

На реце Іордане яго крестила, 

На золотом на пристоле сположила [15, 613]. 

Во «Сне Богородицы» Христос, обращаясь к Деве Марии с самыми 

нежными и трогательными словами, словно пытается подготовить любящую 

мать к тем испытаниям и горестям, которые выпадут на Ее долю в связи с 

земными страданиями Спасителя: 

Ах маць моя Пресвятая, 

Первочудная дзева Богородзица! 

Вох, и знай, маць моя матушка: 

Вох, чы то быць мне пойманному, 

Вох, чы быць то мне, замучонному, 

И быць, матушка, сокрыжонному… [15, 617].  
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Особая, эсхатологическая напряженность присуща русским и 

белорусским духовным стихам о Страшном суде. После Страшного суда 

праведные души направляются в обитель вечного блаженства, в рай – на 

восток, а души грешные в ад – на запад.  

Страшный суд вершится по воле Всевышнего и его никак нельзя 

назвать милостивым. Чаще всего в роли грозного и беспристрастного судьи 

выступает Михаил Архангел: 

Восходзив жа Михайла на сіяньскую гору; 

Затрубив жа Михайла ў сямигласную трубу; 

«Уставайця, рабы, рабы праведныи, 

Стуновицеся, рабы, ўсё й пу правой стороны! 

Уставайця, рабы, рабы грешильныи, 

Стуновицеся, рабы, ўсё й по левой стороны!» [12, 397]. 

Праведники и грешники стоят по разные стороны огненной реки и 

никакой надежды на спасение грешникам нет, хотя они и пытаются 

предложить Михаилу Архангелу «злато-серебро» да «чысты жемцуг». Ответ 

верховного судьи содержит указание на неминуемость воздаяния за 

содеянное на грешной земле: 

А вы, грешныи души, окаянныи рабы: 

Кабы брав бы Михайла злато-серебро 

Наметав ба гору от усходу да й до заходу. 

А мы ж з Богом справядливая судьдзя, 

Справядливыя судьдзя, непадкупленныя, 

Мы бярем жа душевное спасэнія! [12, 398]. 

В русских и белорусских духовных стихах, как и в других 

фольклорных жанрах, не наблюдается переплетения временных пластов 

изображаемого (прошедшего и настоящего, прошедшего и будущего, 

настоящего и будущего), однако резко противопоставлены тленность 

человеческого времени и вечности. По сути, Страшный суд представляет 

собой границу между вечностью и земным временем:  

Ой, плачем, плачем, узрыдаем, 

На бязсмертный час спомышляем. 

Тогда маць-земля потрясетца, 

Белое каменья распадзетца, 

Царьковныя двері растворятца, 

Престолы-завесы разрушатца, 

И дробныя звезды поскацятца, 

Сонца, месяц примяркнетца, 

Михаиля-архаиля ў сямигласныя трубы затрубиць, 

А ўсих мэрших гласом позбудзиць: 

Станьця вы, устаньця, мое христолюбенцы, – 

Готово вам царство нябеснае! [12, 390]. 

В духовных стихах всегда сильными до чрезмерности показываются 

психические состояния и душевные страсти персонажей. В своих действиях и 

поступках главные герои никогда не останавливаются на полпути, 
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мотивировка их поведения, как правило, доведена до наиболее резкого 

выражения. Эпическая традиция русского и белорусского народов не 

направлена на психологизм повествования, обстоятельный показ 

психологических состояний отдельного человека: чувства как бы 

сублимированы в деяния людей и одновременно «погружены» в эмоции и 

чувства самого коллективного автора устно-поэтических произведений. 

Именно эти «авторские» психологические состояния постоянно выражены и 

придают повышенную экспрессивность эпическому повествованию. 

Если в «Голубиной книге» прежде всего поднимаются проблемы 

познаваемости мира, основ мироздания, то в остальных внутрижанровых 

разновидностях духовных стихов космология уступает место проблемам 

ценностного порядка. В самобытных устно-поэтических произведениях на 

религиозные темы речь идёт о праведном образе жизни, ведущего к счастью 

отдельного человека, семьи, общество. Отсюда ориентация духовных стихов 

на ценности справедливости, совестливости, альтруизма, широты души, 

долготерпимости, оптимизма, поиска абсолютной истины. 

Каждый человек вправе решительно изменить свой путь, однако 

грешник не может на любой ступени своего падения покаяться и сразу же 

стать праведным. Решение самого человека встать на тот или иной путь во 

многом зависит от принятия или неприятия религиозного идеала, от 

избранной жизненной позиции в соответствии с мировоззренческим 

понятием смысла жизни.  

Показ жизненных тягот главного героя духовного стиха об Алексее, 

человеке Божьем сопряжен с темой оторванности человека от земных и 

родовых корней (эта тема актуальна и для многих белорусских и русских 

социально-бытовых песен – рекрутских, солдатских, чумацких и т. д.). 

Отречение Алексея представляется самым тяжким, потому что это есть 

отречение навсегда от самых близких ему людей: от отца с матерью, от 

жены, от своего знатного рода. Добродетели человека постоянно 

ассоциируются в народном сознании с аскетизмом, под которым, в свою 

очередь, понимается не только долгий и упорный труд по духовному 

совершенствованию, но и труд физический. Смертный одр Алексея является 

важной частью молитвенного образа аскета. Вокруг почившего праведника 

собирается вся знать Рима, родственники и близкие. В соответствии с 

распространенным мотивом духовных стихов все собравшиеся становятся 

свидетелями чудодейственной силы мощей. Устно-поэтическое 

произведение об Алексее нередко завершается словесной формулой с 

пожеланием, близким по содержанию к концовке народной сказки: «И злат 

вянец Аляксею – Божіяму человеку! // А хто слухав – на доброе здоровье» [12, 

370].  

В народном представлении божественное совершенство для земного 

челавека недостижимо. Максимально возможное приближение к 

совершенству представляют собой святые великомученики, которые целиком 

посвятили себя служению Создателю. Героизацией подвига во имя высших 

идеалов проникнуты духовные стихи, посвященные Егорию Храброму 
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(Георгию Победоносцу), – один из наиболее любимых фольклорных героев 

белорусов и русских наделяется чертами былинного персонажа, олицетворяя 

самоотреченность и нерушимость в священной борьбе с силами зла и мрака. 

По сути, в образе Георгия Победоносца представлен народный идеал 

христианского богатыря, который, согласно отдельным вариантам духовного 

стиха, чудодейственной силой слова Божия добивается победы над врагами-

иноверцами и природными стихиями: семь застав со зверями лютыми, 

«Страхтир-птицей» (от слова «страх») и другими чудищами миновал Егорий 

Храбрый на пути к царю Демьянищу, «Книгу вангалію (Евангелие – Авт.) ўсё 

читаючи, // Веру славную утверждаючи, // Своим войстрым копьем 

прегражаючи…» [12, 305 – 307]. В некоторых вариантах белорусского 

духовного стиха о спасении Егорием Храбрым царской дочери победителю 

змея предлагается в дар полцарства, но богатырь просит только поставить в 

ознаменование подвига церковь [5, 2]. 

Христианский моральный императив распространяется не только на 

тематические, идейно-художественные, но и на стилистические свойства 

духовных стихов. Знаменное пение как мелодико-интонационная основа 

пазволяли передать широкий спектр человеческих настроений: от нежности и 

созерцания до неприятия и решительного протеста, от радости и веселья до 

осуждения и гнева. Под влиянием художественных произведений 

исполнители и слушатели иначе воспринимали действительность и 

отыскивали в жизни те цвета и образы, которые привлекали их в религии и 

искусстве. 

Вместе с тем нельзя не отметить сложность и противоречивость 

русских и белорусских духовных стихов с точки зрения отражения в них 

подлинно религиозных представлений. Анализ ментальных характеристик 

многих фольклорных текстов показывает, что народные массы по-своему 

перерабатывали каноны православия, приближая их до своих 

дохристианских верований. Та же «Голубиная книга» включает известия о 

дьяволе как втором миросозидательном существе, что частично объясняет те 

несправедливости, которые происходят на земле. В духовных стихах, как и в 

христианских легендах, Бог наделяется приземленными человеческими 

качествами. 

Вместе с тем с точки зрения социокультурного контекста 

функционирования духовных стихов также следует особо подчеркнуть: их 

содержание противоречиво с точки зрения воплощения подлинно 

религиозных представлений. Анализ многих фольклорных текстов 

показывает, что народные массы по-своему перерабатывали каноны 

православия, приближая их к своим дохристианским верованиям. 

Справедливыми являются следующие наблюдения Ф. М. Селиванова о 

противоречивости их идейно-художественного содержания: «Как и весь 

фольклор, духовные стихи внутренне противоречивы. С одной стороны, 

отражение народного суеверия, примитивных народных представлений 

(например, о земле, лежащей на семи китах), а с другой – выход на 

основополагающие нравственные ценности, на создание величественного 
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образа мироздания (пусть не «научного»); познание мира только через 

откровение (божественные книги, видения, сны), но само откровение 

становится еретическим, превращается в художественное обобщение 

познаваемого и предполагаемого в реальном жизненном опыте» [13, 24]. 

Духовные стихи как поэзия милосердия и надежды на справедливость 

Божьего суда могут совмещать в себе протест против социальной 

несправедливости (особенно, в требующих специального изучения 

старообрядческих и сектантских стихах). В таких стихах отсутствует 

свойственная канонам веры ориентация духовной матрицы – на изменение 

самого человека как части мира и высшей духовной субстанции в 

соответствии с первоначальным Божественным замыслом: многовековую 

практику ожидания результатов обрядовых действ оживляет событийная 

мотивация действительности, намерения и решимость скорейшей реализации 

надежд и чаяний народов. 

В белорусских духовных стихах по сравнению с русскими и 

украинскими наблюдается перемещение акцентов с чувств нетерпимости и 

борьбы с иноверцами и грешниками к качествам смирения и долготерпения 

как основы всякого христианского подвига: не случайно любимым 

персонажем фольклорных произведений белорусов является бедный Лазарь. 

Как отмечал еще Е. Р. Романов, «Лазарь убогий» широко распространен в 

Белоруссии; его поют не только старцы ex-officio, но и все угнетенные и 

оскорбленные; кажется, белорус не прочь в убогом Лазаре видеть самого 

себя» [12, 356]. Проповедуемый во многих фольклорных произведениях 

принцип «непротивления злу» связан с особенностями белорусского 

этнического образа с его упованиями на лучшее будущее, надеждами на то, 

что все образуется в перспективе. Данная ментальная характеристика 

пронизана определенным конформизмом, высокой адаптивностью к 

обстоятельствам и жизненным невзгодам. 

Вместе с тем, в духовной культуре белорусского народа бытуют устно-

поэтические произведения на христианские темы, которые связаны с 

западной традицией как по стилистическим свойствам, так и по заложенным 

в ним ментальным установкам. Белорусские канты и псальмы являются 

свидетельством усиления процесса интернационализации духовной культуры 

Беларуси эпохи Возрождения и Реформации, так как несут в себе элементы 

внецерковной песенной культуры, свойственные гусистским гимнам, 

лютеранским и кальвинистским хоралам. 

Однако широко известная в Центральной и Западной Европе вокально-

хоровая песня-гимн (кант) приобретает на землях Беларуси ярко выраженные 

национальные черты благодаря бытованию в первую очередь не в городской, 

а в крестьянской среде и воздействию со стороны песенного народного 

творчества. 

Еще большую связь с традиционной устно-поэтической культурой 

белорусского народа и его ярким воплощением – духовными стихами – 

обнаруживают псальмы. Белорусские псальмы не носят исключительно 

характер духовно-морализаторского лироэпического канта и не исполнялись 
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по преимуществу в профессиональной и полупрофессиональной среде 

лирников, калик перехожих и т. п. Спецификой белорусского устно-

поэтического творчества является исполнение псальм во время столбового 

свадебного обряда (т. н. «столбовые песни»), а также на Коляды и в 

волочебные дни. Канты и псальмы стали неотъемлемой частью массовых 

представлений белорусского батлеечного театра. 

Наука продвигается по пути системного анализа, охватывающего 

речевой стиль, образную предметно-тематическую детализацию, 

композиционно-тематический состав, религиозный смысл, жанрово-

структурную повторяемость устно-поэтических произведений на 

религиозные сюжеты и образы. Изучение сущностных характеристик 

духовных стихов, позволившее А. Н. Веселовскому вплотную подойти к 

обоснованию идеи исторической поэтики, требует дальнейшей аспектизации. 

Материалы комплексных экспедиций Института искусствоведения, 

этнографии и фольклора им. К. Крапивы Национальной академии наук 

Беларуси, собранные в Чернобыльской зоне во второй половине 80-х – 90-е 

гг. (записи К. П. Кабашникова [1]), свидетельствуют о приоритете ценностей 

милосердия и сострадания не только по отношению к людям, но и ко всякой 

божьей твари на земле. Христианская духовность особенно ярко 

«раскрашивает» поэтические обращения к Матери-Земле, которая несет на 

себе «грешников и беззаконников». Вместе с тем записи последних лет 

показывают, что картина конца света по духовным стихам становится всё 

более впечатляющей. 

Таким образом, духовные стихи и связанные с ними канты и псальмы 

явились благодатным материалом для изучения фольклорной традиции (на 

уровнях собственно белорусском, восточнославянском, общеславянском и 

даже общеевропейском) с точки зрения воплощения в ней идейно-

художественного смысла. Привлечение к анализу категорий богословия 

способствует исследованию религиозного самопознания славянских народов 

с целью показа трансформаций основных христианских положений в 

обыденном сознании. Подобное исследование важно для преодоления 

методик, односторонне ориентированных на выявление в фольклорных 

материалах языческих, дохристианских элементов. Разработанная методика 

изучения белорусских духовных стихов в славянском и общеевропейском 

контексте направлена на теоретический и прикладной анализ культурного 

взаимодействия народов Европы и Беларуси в их историческом прошлом и 

настоящем (с учетом перспектив по сути христианской гуманизации жизни, 

что актуально в свете проблем совершенствования духовной культуры 

различных стран и народов). 
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Алесь Дуброўскі 

 

ДЫЯЛОГ ЯК БАГАСЛОЎСКАЯ КАТЭГОРЫЯ  

 Ў КАНТЭКСЦЕ ХРЫСЦІЯНСКАЙ МІСІІ :  

 БІБЛЕІСТЫЧНЫ І МІСІЯЛАГІЧНЫ АСПЕКТЫ 

 

Прынцып дыялагічнасці закладзены ў хрысціянскае светабачанне на 

самых розных узроўнях. Моцныя сэнсавыя абертоны, звязаныя з 

дыялагічнасцю, можна пачуць нават у такіх фундаментальных догматах, як 

трынітарны (траістасць Бога – ўжо аснова дыялогу як спрадвечнага 

механізму), хрысталагічны (маецца на ўвазе богаўвасабленне ў Хрысце, калі 

сустракаецца Боскае і чалавечае), бібліялагічны (маецца на ўвазе 

богачалавечая прырода Бібліі, дзе дыялагічнасць Бога і чалавека 
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ўвасабляецца ўжо ў катэгорыі аўтарства тэксту). Але зараз мы звернемся да 

іншых аспектаў праблемы – біблеістычнага і місіялагічнага. 

Ад самага моманту ўзнікнення хрысціянства ўступіла ў светапоглядны 

дыялог, які амаль адразу стаў дыялогам міжкультурным. Што маецца на 

ўвазе? Першы дыялог хрысціянства – з іўдаізмам, другі – з грэка-рымскім 

язычніцтвам. Дыялог з іўдаізмам спачатку не быў міжкультурным, бо 

першыя хрысціяне былі яўрэямі (і – што вельмі важна – нават не думалі ад 

іўдаізму аддзяляцца). Аднак нельга не гаварыць пра дыялог, бо ў першых жа 

тэкстах хрысціянства, якія потым складуць канон Новага Запавету, мы 

пастаянна бачым інтэртэкстуальныя зносіны са Старым Запаветам, якія 

праяўляюцца ў цытатнасці самага рознага тыпу. Іншымі словамі, аўтары 

хрысціянскіх тэкстаў як бы «дазваляюць гаварыць» старазапаветным 

тэкстам, а лепей сказаць – заклікаюць іх гаварыць. Гэтая дыялагічнасць 

уносіцца ў тэкст абсалютна свядома і надзвычай настойліва. 

Другім (а ў будучым – асноўным) адрасатам хрысціянскай пропаведзі 

стаў грэка-рымскі свет. Нават калі абмежавацца толькі тэкстамі Бібліі (а ў 

гэтым дакладзе мы так і зробім), будзе бачна, што аспект дыялагічнасці ў 

працэсе тэкстапараджэння быў вельмі актуальным. Апостал Павел, вядомы 

як «апостал язычнікаў», звяртаецца да грэка-рымскай культуры самым 

разнастайным чынам. Гэта зноў жа цытаты (Менандр, Эпіменід, Арат). Чаго 

варты толькі сямнаццаты раздзел Дзеяў святых апосталаў, дзе прыводзіцца 

пропаведзь Паўла ў Афінах (вершы 22–31)! 

Надзвычай цікавы не толькі дыялог сэнсаў, але і дыялог форм. Гаворка 

ідзе пра жанравую прыроду новазапаветных тэкстаў. Даследчык Д. Аўні 

паказаў, што практычна ўсе тэксты Новага Запавету маюць генетычныя і 

тыпалагічныя сувязі з літаратурнымі і рытарычнымі формамі грэка-рымскай 

культуры [1]. Для дылогіі Лукі (Евангелле і Дзеі святых апосталаў) – гэта 

гістарыяграфія, для новазапаветных пасланняў – гэта грэка-рымская 

эпісталярная літаратура і г. д. 

Вельмі важна тое, што гэты працэс «культурнай дыялагізацыі» 

адбываўся не адвольна, не пасіўна, а абсалютна свядома і мэтанакіравана. 

Яшчэ раз звернемся да фігуры Паўла. Пры аналізе з’явы, якая цікавіць нас, 

ёсць сэнс звяртацца не толькі «наперад» – да свету адрасатаў «апостала 

язычнікаў», але і «назад» – да фігуры самога Ісуса. Цікавасць тут уяўляе той 

красамоўны факт, што ні Павел, ні нават іншыя апосталы не паўтараюць і не 

капіруюць Ісуса ў сваіх тэкставых стратэгіях. Ісус гаварыў прытчамі, 

заснаванымі на даволі прыземленых вобразах. У тэкстах Паўла (і ў іншых 

новазапаветных пасланнях) гэтая жанравая форма поўнасцю адсутнічае. Па 

сутнасці, адбываецца пераклад Евангелля на абсалютна іншую, паняційную, 

мову. І адбываецца гэта па зразумелых прычынах: гэта была мова грэка-

рымскага свету! Паўтараць прытчы, якія гаварыліся ў кантэксце яўрэйскай 

культуры, было тут проста немагчыма. Так быў закладзены фундаментальны 

прынцып хрысціянскай місіі – прынцып культурнага перакладу. У сучаснай 

місіялогіі для гэтага выкарыстоўваюцца нават адмысловыя тэрміны – 

кантэкстуалізацыя, інкультурацыя і г. д. [2]. 
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Такі культурны пераклад – падстава таго, што без дыялагічнасці 

хрысціянства далей ужо проста не існавала. Прычым дыялог заўжды 

прыводзіў да ўзнікнення нейкіх новых культурных форм самога 

хрысціянства. Так, эліністычная парадыгма ўсходняй царквы перакладае 

Евангелле на мову грэчаскіх філасофскіх катэгорый, сярэднявечная рымска-

каталіцкая парадыгма – на мову рымскага права і г. д. Сучасныя місіёлагі і 

біблеісты згаджаюцца ў адным: разнастайнасць хрысціянства – і ў першым 

стагоддзі (менавіта так!), і ў дваццаць першым – гэта норма. Вось што піша 

аўтарытэтны біблеіст Дж. Дан: «…многообразие – не некая вторичная черта 

христианства, не просто некое наслоение шелухи, которую можно 

отколупать и добраться до чистой, девственной, неизменной сердцевины. 

Многообразие в христианстве – фундаментально. <…> Христианство может 

существовать лишь в конкретных выражениях, и эти конкретные выражения 

неизбежно отличаются друг от друга. Для того чтобы быть христианством, 

оно должно быть многообразным» [3, 423]. Усе гістарычныя абставіны 

ўзнікнення гэтай разнастайнасці непазбежна прыводзяць нас да паняцця 

культурнай дыялагічнасці, бо апошняя – галоўны фактар названай 

разнастайнасці. 

Разам з тым трэба засцерагчы нашага сучасніка ад адной сур’ёзнай 

памылкі – ад памылкі анахранізму. Справа ў тым, што дыялог у 

першахрысціянстве – гэта не дыялог розных рэлігій. Для многіх будзе 

навіной, што сучасная біблеістыка прыйшла яшчэ да адной важнай высновы: 

у момант свайго ўзнікнення хрысціянства 1) не было новай рэлігіяй; 2) не 

было рэлігіяй увогуле. Калі пад «момантам узнікнення» разумець перыяд 

жыцця і дзейнасці Ісуса Хрыста, то гэтую думку можна канкрэтызаваць: Ісус 

не збіраўся засноўваць новую рэлігію, а сама яго пропаведзь была значна 

шырэйшай за тое, што мы прывыклі разумець пад рэлігійнай пропаведдзю. 

Тут ёсць сэнс спаслацца на грунтоўныя працы Н. Т. Райта, які паказвае (калі 

казаць у дачыненні да нашай тэмы), што ў пропаведзі Ісуса не было нічога, 

што не было б угрунтавана ў логіку іўдзейскай свядомасці, што не выцякала 

б з яе абсалютна лагічна і арганічна [гл., напрыклад, 4]. Акрамя таго, 

заўважым, што сучасны падзел грамадскай свядомасці на дастаткова 

выкрышталізаваныя формы, сярод якіх рэлігія – адна з такіх форм, – 

здабытак менавіта нашага часу. У старажытнасці ніякай выразнай мяжы 

немагчыма было правесці паміж рэлігіяй, філасофіяй, этыкай, палітычнай 

свядомасцю і г. д. Такім чынам, фраза «Ісус Хрыстос – заснавальнік новай 

рэлігіі» – анахранізм. І як новая рэлігія (у адносінах да іўдаізму), і як рэлігія 

ўвогуле хрысціянства пачынае ўспрымацца значна пазней. Таму ў 

акрэсленыя вышэй два дыялогі – з іўдзейскім кантэкстам і з грэка-рымскай 

культурай – хрысціянства ўступае ў абсалютна іншым статусе. І адбываецца 

зусім не тое, што мы сёння маглі б уявіць пад паняццем дыялог рэлігій. 

Свайму іўдзейскаму кантэксту першахрысціянства прапануе не новую 

рэлігійную сістэму, а новы сацыяльна-гістарычны вектар (хаця мы разумеем 

умоўнасць і такога азначэння). Сваім язычніцкім адрасатам хрысціянства 

першага стагоддзя прапаноўвала, зноў жа, не сістэму рэлігійных догматаў (яе 
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тады проста не існавала!), а новы каштоўнасна-светапоглядны вектар (з 

іўдаізмам ён у першахрысціянства быў агульны). Добрай ілюстрацыяй нам 

здаецца раман Г. Сянкевіча «Quo vadis». Нязначныя анахранізмы багаслоўскага 

плану ёсць і там, але Г. Сянкевіч, будучы таленавітым пісьменнікам, вельмі 

добра ўчытаўся і ў Біблію, і ўвогуле ў гістарычны кантэкст першахрысціянства. 

Чаго няма ў рамане – гэта менавіта сутыкнення рэлігій. «Quo vadis» – гэта 

грандыёзнае сутыкненне светаў (нават Сусветаў, космасаў). Гэта сутыкненне 

светапоглядаў – у іх абсалютнай цэласнасці. Тое, што гэта адбываецца праз 

дыялог, – цалкам зразумела, але гэта не дыялог рэлігій, а менавіта дыялог 

культурных цэласнасцяў. 

Сама дагматыка, дарэчы, як прадукт сістэматыка-багаслоўскага дыскурсу 

стала ў свой час адказам на патрэбы дыялогу ў кантэксце місіі (Марцін Кёлер 

казаў, што місія – гэта «маці багаслоўя»). А ў сучасным хрысціянстве сапраўдны 

багаслоўскі дыскурс аказваецца не запатрабаваным менавіта там, дзе 

дыялагічнасць элімінуецца і ўзмацняюцца тэндэнцыі сектантства і эскапізму. 

Калі не было дагматыкі, то ў якой жа форме звярталася першахрысціянства 

да сваіх адрасатаў? Адказ даволі просты – у форме аповеду. І справа не толькі ў 

тым, што пры аналізе зафіксаваных у новазапаветных тэкстах місіянерскіх 

пропаведзяў мы сутыкаемся менавіта з аповедам, з пераказам гісторыі, а не з чым 

іншым. Справа ў тым, што само хрысціянства, калі сёння спрабаваць гаварыць 

пра хрысціянства аўтэнтычнае, – гэта менавіта аповед. Бясспрэчна, такім яно 

было нядоўгі час, саступіўшы месца адцягненым дагматычным сістэмам, якія, 

дарэчы, сталі проста той формай, якая была запатрабавана менавіта ўмовамі 

дыялогу з іншай культурай – эліністычнай. Але для сучаснага хрысціянства 

дадзены гістарычны экскурс мог бы стаць каштоўным у тым сэнсе, у якім зварот 

да першакрыніц каштоўны заўсёды. Калі казаць канкрэтна, звернем увагу на тое, 

што ў сітуацыі дыялогу сістэма адцягненых паняццяў і аповед паводзяць сябе 

абсалютна па-рознаму. Адцягненае паняцце, догмат можна прымаць ці не 

прымаць, згаджацца з імі ці не згаджацца, у іх можна спрабаваць пераконваць, іх 

можна спрабаваць даводзіць і г. д. Аповед – сутнасць зусім іншага парадку, і тут 

спрацоўваюць зусім іншыя механізмы. Слухач аповеду мае справу не з 

катэгорыямі згоды, пераканання, доказу і г. д. Ён мае справу з даволі арганічным 

механізмам уваходжання ў тыя сэнсы, якія ў аповед закладзены. Умоўна кажучы, 

грэка-рымскі свет меў свой аповед – антычную міфалогію; першахрысціянства 

звярнулася да яго са сваім аповедам. Штосьці падказвае нам, што ў той сітуацыі 

слухачы першых хрысціянскіх місіянераў нават не фармулявалі для сябе ўласны 

выбар як выбар паміж дзвюма рэлігійнымі сістэмамі. Гэта быў выбар паміж 

дзвюма даволі рознымі гісторыямі, за якімі стаялі даволі розныя светапогляды, 

значна шырэйшыя за ўсё тое, што можа быць названа «рэлігіяй». І калі першых 

хрысціян каралі смерцю на арэнах рымскіх цыркаў, то зусім не за здраду 

«рэлігіі», а хутчэй за тое, што мы сёння назвалі б палітычнай нелаяльнасцю, бо 

праблема была ў тым, каго назваць Госпадам – Хрыста ці імператара. 

Дыялог розных аповедаў – вельмі цікавая форма дыялогу. Па сутнасці, пры 

звароце да язычніцкай аўдыторыі хрысціянства супрацьпастаўляе свой аповед 

аповеду язычніцкай міфалогіі. Але гэтае супрацьпастаўленне не выключае 
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ўзаемадзеяння, у тым ліку «незапланаванага». Узнікненне тых ці іншых 

гістарычных  форм хрысціянства на працягу ўсёй двухтысячагадовай яго 

гісторыі – вынік такога ўзаемадзеяння. І Рэфармацыя, дарэчы, стала магчымай 

тады, калі крытычная маса язычніцкіх «украпін» у сярэднявечным каталіцызме 

не магла не аказацца відавочнай нават для людзей, выхаваных у той культуры як 

у сваім арганічным кантэксце. Прычым Рэфармацыя пачалася не з барацьбы з 

гэтымі «ўкрапінамі»: яны першапачаткова нікога не турбавалі. Гэта потым будзе 

адмаўленне культу святых, абразоў, абраднасці і г. д. Пачыналася ўсё з 

праблематыкі і канкрэтыкі значна больш прыземленай – продаж індульгенцый і 

аўтарытэт Папы. Толькі потым рэфарматары, звярнуўшыся да Бібліі як да 

крыніцы інфармацыі пра хрысціянства аўтэнтычнае, абвясцілі пра вяртанне да 

вытокаў і пачаўся надзвычай цікавы, унікальны працэс рэстаўрацыі як 

першапачатковых форм, так і сэнсаў. Працэс гэты працягваецца і зараз, і 

абслугоўваецца ён ужо фундаментальнай навуковай метадалогіяй, перш за ўсё 

філалагічнай і гістарычнай. Біблія вывучана як ніякі іншы тэкст сусветнай 

культуры, а адкрыцці не спыняюцца. 

Гістарычны аналіз таго, чым быў насамрэч дыялог хрысціянства з іншымі 

культурнымі сістэмамі раней, можа шмат даць нам сёння (найперш – у 

міжрэлігійным дыялогу; магчыма, у найбольшай ступені – у дыялогу з іўдаізмам, 

хаця далёка не толькі з ім). Нас яшчэ чакае сапраўднае ўсведамленне таго, які 

плён можа даць разуменне першапачатковых форм і перадумоў гэтага дыялогу ў 

гісторыі хрысціянства. 

Звернемся больш падрабязна да разумення катэгорыі дыялогу сучаснай 

хрысціянскай місіялогіяй, якая, дарэчы, таксама стала фундаментальнай навукай, 

што выкарыстоўвае здабыткі культуралогіі, гісторыі, біблеістыкі і інш. 

Знакаміты спецыяліст у галіне місіялогіі Дэвід Бош прысвячае нашаму 

пытанню спецыяльны параграф – «Дыялог і місіянерства» ў сваёй грунтоўнай 

працы «Transforming Mission…» (рускі пераклад – «Преобразования 

миссионерства: сдвиги парадигмы в богословии миссионерской деятельности»). 

Вось тэзісы названага аўтара [2, 536–543]. 

1. Хрысціянская місія з усёй гатоўнасцю прызнае факт суіснавання 

розных рэлігій. Зараз мала хто жыве па-за межамі кантактаў з прадстаўнікамі 

іншых рэлігій. Хрысціянская вера па самой сваёй прыродзе схільная да 

дыялогу. 
2. Дыялогу не перашкаджае сапраўдная адданасць уласнай рэлігіі. 

Абсалютна не трэба прыносіць сваю пазіцыю ў ахвяру. 

3. У адпаведнасці з хрысціянскімі ўяўленнямі, культура нашых 

суразмоўцаў з’яўляецца тым кантэкстам, у якім сам Бог рыхтаваў іх да таго, каб 

пачуць наш аповед. Іншымі словамі, культура – не вораг, а прыхільнік! Таму і 

дыялог у кантэксце гэтай культуры – абсалютная норма. 

4. Дыялог вядзецца з пазіцый ціхмянасці (смирения), а не сілы. 

5. Дыялог павінен «грунтавацца на ўсведамленні таго, што рэлігіі 

з’яўляюцца цэласнымі самастойнымі светамі, кожны са сваёй цэнтральнай воссю 

і структурай». Гэты важны пастулат засцерагае ад спробы змяшаць усе рэлігіі ў 

нейкую аморфную масу. 
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6. «Дыялог і місіянерства не тоесныя і не супрацьлеглыя адно аднаму». 

Паміж дыялогам і місіянерствам ёсць, хутчэй, падабенства. «Ні ў дыялогу, ні ў 

місіянерстве рух не з’яўляецца аднабаковым; у абодвух выпадках 

супрацьпаказаны ўпарты дагматызм, фанатычная нецярпімасць або спробы 

маніпуляваць партнёрам». Мы прапануем нашым партнёрам па дыялогу свой 

аповед і «выслухоўваем такое ж сведчанне з іх боку». 

7. Сёмы тэзіс Д. Боша будзе добра зразумелы ў кантэксце таго, што мы 

казалі аб прыродзе першахрысціянства. Бош таксама згаджаецца з тым, што той 

змест, які нясе хрысціянскі аповед, – гэта не абмежаваная рэлігійнай тэматыкай 

інфармацыя, сфакусіраваная на праблеме «замагільнага існавання душы». Эфект, 

які чакаецца ад уваходжання ў сэнсы евангельскага аповеду, – «гэта змена 

прыярытэтаў» у светапоглядзе і жыцці. 

Такім чынам, мы ўбачылі, што дыялагічнасць угрунтавана ў хрысціянстве 

як абсалютна арганічны элемент, што пацвярджаецца як даследаваннем 

старажытных тэкстаў, так і сучаснай місіялагічнай тэорыяй і практыкай. 

Хрысціянства не існуе як без разнастайнасці ўласных форм, так і без дыялогу з 

самымі рознымі культурамі, светапоглядамі, аповедамі, сістэмамі каштоўнасцей. 

Хрысціянскую місію немагчыма ўявіць без дыялогу ні сёння, ні на працягу ўсёй 

яе гісторыі, пачынаючы ад Хрыста і апосталаў. 
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Рыма Кавалёва 

 

ЗАДАЧЫ ФАЛЬКЛАРЫСТЫКІ Ў СВЯТЛЕ ДЫЯЛОГУ  

ЯЗЫЧАСКАЙ І ХРЫСЦІЯНСКАЙ КУЛЬТУР 

 

Ідэя рэальнасці дыялогу паміж дзвюма культурамі – язычаскай і 

хрысціянскай – прымаецца далёка не ўсімі вучонымі. Некаторыя начыста 

адмаўляюць яго магчымасць. Іншыя вымушана прызнаюць факты 

ўзаемадзеяння, але толькі ў адным напрамку – ад хрысціянства да язычаства, 

хаця яшчэ Дж. Фрэзер у кнізе «Фальклор у Старым Запавеце» пазначыў 
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супрацьлеглы вектар. Звернем увагу, што адзін з кангрэсаў беларусістаў 

абраў сваёй тэмай «Беларусь паміж Усходам і Захадам: Праблемы 

міжнацыянальнага, міжрэлігійнага і міжкультурнага ўзаемадзеяння, дыялогу 

і сінтэзу» (гл.: Беларусіка = Albaruthenica: Кн. 6. Ч. 1. Мінск, 1997). Як 

бачым, у самой назве адзначаны розныя ўзроўні сувязей: універсальны 

ўзровень – «дыялог», характэрны – «узаемадзеянне» (бо дыялог можа мець і 

нулявыя наступствы) і выніковы – «сінтаз».  

Бахцінская канцэпцыя дыялогу ў вобласці літаратуры (і – шырэй – 

культуры наогул) палягае, як вядома, ў тым, што любая наступная дзейнасць 

і абапіраецца на сінхронны кантэкст, і мае справу з вынікамі папярэдняй.  

Дахрысціянскі фальклор не сховішча застылых артэфактаў, а жывы і – 

галоўнае – раўнапраўны суб’ект культурнага дыялогу ў вобласці новых для 

яго ідэй і сэнсаў.  

Няма патрэбы кранаць гранічныя погляды французскіх 

постструктуралістаў, якія знайшлі выражэнне ў паняццях «смерць суб’екта» 

(М. Фуко), знакамітым «смерць аўтара» (Р. Барт) і «смерць» індывідуальнага 

тэксту, але, відаць, сапраўды можно прыняць да медама, паняцце «ўніверсум 

тэкстаў» (дык і насамрэч тэксты ўвесь час спасылаюцца адзін на аднаго).  

І яшчэ адно паняцце – «ўсеагульны тэкст»: сапраўды, калі разглядаць 

усю культуру як тэкст, то тым самым мы трапляем у поле бягучых сэнсаў, 

якія непазбежна сутыкаюцца, сінтэзуюцца, судакранаюцца без асаблівых 

наступстваў, утвараюць дзіўныя спалучэнні, матрыцы якіх або гінуць, або 

набываюць прадукцыйнасць. Методыка матыўнага аналізу М. Гаспарава 

якраз улічвае пазначаную дынаміку.  

Мы прывычна карыстаемся тэрмінамі «сусветная літаратура» (калісьці 

ўведзены ў навуковы ўжытак І. В. Гётэ), «сусветная культура», «сусветны 

фальклор», маючы пры гэтым на ўвазе розныя формы ўзаемадзеяння – 

гісторыка-генетычныя, гісторыка-культурныя, гісторыка-тыпалагічныя, 

тэарэтычна абгрунтаваныя В. Жырмунскім, а для фалькларыстыкі Б. 

Пуцілавым. Праблема выяўлення крыніц і ўплываў арыентуе даследчыкаў, 

якія знаходзяцца ў дадзенай навуковай парадыгме, на прызнанне свядомага 

творчага падыходу да культурнай базы. Інтэртэкстуальны падыход, 

наадварот, арыентуе на супрацьлеглую – на парадыгму неўсвядомленага 

выкарыстання мастацкага вопыту. Нездарма Р. Барт характарызаваў тэкст як 

своеасаблівую «эхакамеру».  

Ю. Крысцева заклікала прыкладаць намаганні для таго, каб 

выпрацаваць мадэль, ізаморфную «логіцы вытворчасці паэтычнага сэнсу» [3, 

427], спасылаючыся пры гэтым на станоўчую ідэю М. Бахціна, які, на яе 

думку, прапанаваў такую мадэль, у якой літаратурная структура … 

выпрацоўваецца ў дачыненні да іншай структуры»: тады «літаратурнае 

слова» разглядаецца «як месца перасячэння тэкставых плоскасцей, як дыялог 

розных відаў пісьма – самаго пісьменніка, атрымальніка (або персанажа) і, 

нарэшце, пісьма, утворанага цяперашнім або папярэднім культурным 

кантэкстам» [3, 428].  
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На наш погляд,  суб’екты  дыялогу – язычаская  і  хрысціянская 

культура – ў розныя гістарычныя перыяды з рознай сілай актыўнасці і 

абапіраюцца адна на адну, і супрацьстаяць, і перасякаюцца, даючы ўзоры 

семантычных зрухаў і семантычнага сінтэзу. Толькі ў прасторы збліжэння / 

супрацьстаяння і магчымы цікавы дыялог перш за ўсё ў фенаменалагічным 

сэнсе як той, што адбываецца ў вобласці калектыўнага неўсвядомленага, 

актуалізуючыся ў фальклорнай свядомасці, а таксама ў семантычным – як 

той, што адбываецца ў вобласці фальклорных сэнсаў.  

Пазітывісцкая фалькларыстыка скіроўвала асноўную ўвагу на 

вывучэнне крыніц твораў. Можна зарэгістраваць і сістэматызаваць усе 

хрысціянскія запазычанні ў надрукаваных фальклорных тэкстах, толькі што 

гэта дасць? Калі фальклорная творчасць ёсць дэфармуючая сіла – тычыцца 

дэфармацыя рэальнасці або запазычаных элементаў, то задача даследчыка 

палягае ў тым, каб зразумець, якія змяненні зазналі хрысціянскія элементы 

пад уплывам фальклорнага кантэксту. Тым самым мы пераходзім у вобласць 

гісторыі фальклору, бо гісторыя займаецца не разрозненымі фактамі і нават 

не гісторыяй асобных твораў – усе яны так або інакш пагружаны ў няпэўную 

множнасць разнастайных сувязей: яе прадмет – тыпалогія творчага працэсу 

на ўзроўні сувязі фальклорных жанраў з рэчаіснасцю.  

У такім разе прадуктыўным у сэнсе магчымых навуковых вынікаў 

будзе пытанне: што паведамляюць фальклорныя жанры пра эпоху, калі ў 

культурнай прасторы з’явілася новая ідэалагічная сістэма – хрысціянства – са 

сваёй адрознай ад язычаства міфалогіяй, сваімі культамі і набажэнствамі? А 

яны сведчаць, што падставы для дыялогу былі. Так, адной з падстаў з’явілася 

агульнасць канцэптаў (напрыклад, канцэптаў бога, храма, цуда). Да іх 

дапасоўваюцца матывы розных ператварэнняў: напрыклад, ператварэння 

чалавека ў ландшафтны аб’ект за непаслушэнства або заганныя маральныя 

якасці. Беларускія легенды пра скамянелых людзей сталі глебай для 

фалькларызацыі біблейскага сюжэта пра Садом, Гамору і жонку Лота, што 

ператварылася ў саляны слуп. Фальклорнае мысленне засталося верным сабе: 

бедная салдатка з дзіцем на руках, якую хацеў выратаваць Хрыстос, 

азірнулася і скамянела. У наяўнасці, як бачым, супраціўленне нацыянальнага 

фальклорнага дыскурса, для якога саляны слуп непрыймальная экзотыка.  

Яшчэ адна падстава для дыялогу – наяўнасць агульных архетыпаў і 

сем. Так, дзякуючы семе маці ў калядных песнях побач з пчаляной маткай, 

што раёчкі вядзе, паўстала Прачыстая з новай для яе функцыяй і атачэннем:  

Што ў хмарцы гудзе, – прачыстая йдзе,  

Прачыстая йдзе, роікі вядзе, 

Вядзе роікі рассыпаючы,  

Шчасцем, здароўем надзяляючы [2, 193].  

А вось чаму замест іх «Гаспод ідзе і роенкі вядзе» [2, 195]? У святле 

пазначанай тэмы і гэта зразумела: Гасподзь праецыруецца на архаічнае 

паняцце бога, які не толькі дае, але і нараджае, тым самым комплексна 

спалучаючы мацярынскае і бацькоўскае.  
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Беларускі фальклор сведчыць на карысць запачаткавання ў нас 

своеасаблівай культурнай эпохі – эпохі сінтэтычнага дыялогу язычаскай і 

хрысціянскай культур. На жаль, абагульняючых прац па тэорыі і гісторыі 

фальклорнага працэсу ва ўмовах інтэграцыі элементаў хрысціянскай 

культуры ў фальклор і – адпаведна – фальклорных у хрысціянскую культуру 

не назіраецца, хоць, зразумела, пэўная колькасць артыкулаў, прысвечаных 

асобным пытанням ёсць. Здаецца, надышоў час для прац зусім іншага плана, 

прац, якія адмаўляюцца ад рэгістрацыйнага метаду, аддаючы перавагу 

індуктыўнаму. Зыходны пасыл даследчыка ў такім разе будзе звязаны з 

даследаваннем зрухаў у калектыўнай ментальнасці, калектыўным 

неўсвядомленым і ў жанравым мысленні. Вынікам зрухаў, як заўважыла 

аспірантка Ганна Жагала, стала наступнае:  

1. Супраціўленне матэрыялу: поўная або частковая глухата пэўных 

груп твораў (калядкі) у дачыненні хрысціянскіх сігналаў.  

2. Абавязковасць хрысціянскай семантыкі для шэрага твораў (быліны, 

валачобныя песні) або жанру цалкам (духоўныя вершы). Гэта ўжо «стыль 

эпохі» (Д. Ліхачоў).  

Падобныя суадносіны – тыповы факт абноўленага фальклорнага 

мыслення, значна больш важны, чым апісанне ўплыву хрысціянства на 

фальклор, падмацаванае асобнымі разрозненымі прыкладамі. Тут мы маем на 

ўвазе не паўнавартасць інфармацыі, прадстаўленай даследчыкам, – з ёю якраз 

усё ў парадку, а пункт погляду на прадмет, пры якім знікае з поля зроку 

праблема новай – дыялогавай – сістэмы бачання свету. Гэтая рэч для 

фалькларыстыкі важная не менш за вывучэнне фарміравання якасна іншай 

сістэмы жанраў, дзе разам з першаснымі, дахрысціянскімі, з’яўляюцца 

другасныя, абавязаныя сваім узнікненнем і хрысціянству, новай для 

славянства духоўнай дактрыне, і мастацкай сістэме папярэдняга фальклору. 

Фальклор у такім разе аказваецца творчай дзейнасцю, якая мае пераменную 

форму.  

Вывучэнне працэсу творчых узаемасувязей і ўзаемаўплыву 

хрысціянскіх ідэй і фальклору важна ў тым сэнсе, што дазваляе прасачыць 

шляхі асіміляцыі новых, невядомых раней народнай творчасці ідэй.  

Заканамернасці гэтага працэсу ў поўнай меры не вывучаны, а шкада, 

таму што фальклор дае багаты матэрыял для рэстаўрацыі светапогляду 

чалавека эпохі Полацкага княства, Кіеўскай Русі і часу станаўлення 

беларускай народнасці.  

Вырашэнне праблем тым больш неабходна, што былая савецкая 

фалькларыстыка ў пэўнай ступені грунтавалася на навуковых міфах. Частка 

навуковых міфаў была запазычана з дарэвалюцыйнай фалькларыстыкі, 

частка з’явілася ў новы час. Так, у працах савецкіх вучоных неаднаразова 

падкрэслівалася думка пра згубны ўплыў хрысціянства на развіццё 

фальклору. Пры гэтым неяк сарамліва маўчалі пра палітыку замены 

сапраўднага фальклору псеўдафальклорам, прыказак, прымавак, выслоўяў – 

лозунгамі і афарызмамі, пра надакучлівую прапаганду ўсімі сродкамі масавай 

інфармацыі гэтых быццам бы народных твораў: «У камуністаў так водзіцца, 
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што слова са справай не разыходзіцца», «Для савецкага народа кругом 

вольная дарога», «Не агонь, а чырвоным колерам гарыць, не птушка, а ў 

паднябессе ўзлятае, не ліхтар, а ўсім людзям шлях асвятляе (Крамлёўская 

зорка)».  

Цэлая міфалагічная сістэма была звязана з праблемай 

узаемадачыненняў хрысціянскай культуры і фальклору. Падобна ўсякай 

міфалагічнай сістэме яна не клапацілася пра навуковую логіку – логіка ў яе 

свая, міфалагічная.  

Міф першы. Хрысціянства вяло базлітасную барацьбу з паганствам, 

народнымі вераваннямі, абрадамі, мастацкай творчасцю і г. д. У 1916 годзе 

Г. М. Галькоўскі напісаў кнігу «Барацьба хрысціянства з рэшткамі 

язычніцтва ў старажытнай Русі», але гэтыя «рэшткі» фіксіруюцца па 

сённяшні дзень. Мала таго, іх захаванню, як мы цяпер разумеем, спрыяла 

зліццё народных і хрысціянскіх святочных календароў, што адлюстравалася 

ў беларускіх валачобных песнях, дзе прысутнічаюць і хрысціянскія святыя, і 

язычаскія святы (з перавагай першых).  

Другі навуковы міф. Барацьба хрысціянства з праявамі язычаскай 

культуры не дала вынікаў: яшчэ доўгі час бацькі царквы папракалі сваіх 

парафіян за тое, што яны ў сваёй цемры пакланяюцца агню, вадзе, дрэвам, 

ухваляюць Каляду, Купалу і г. д.  

Адзначым, што барацьба дала свой плён. Яна не выкараніла народных 

традыцый канчаткова, але паспрыяла іх паслабленню. Але ж на паслабленне 

старадаўніх традыцый уплывае і сам час! Толькі ці павернецца ў каго язык 

кінуць папрок  у бок часу?  

Трэці міф. Барацьба хрысціянства з язычаствам прывяла да таго, што 

былі страчаны імёны славянскіх багоў, іх выціснулі імёны Бога, Божай Маці, 

святых.  

Насамрэч у славянаў не было разгорнутай сістэмы вышэйшай 

міфалогіі, таму не было каго і выціскаць.  

Самае цікавае, што кожны міф падмацоўваўся дакладнымі фактамі, але 

ўзятыя разам яны адводзілі навуку ад цэласнага даследавання такой 

фенаменальнай з’явы, як народная культура постхрысціянскай эпохі. Яе 

падмуркам была бытавая рэлігійная свядомасць, якая спалучала язычаскія 

вераванні і хрысціянскія ідэі. Д. С. Ліхачоў меў рацыю сцвярджаць, што 

хрысціянства – першая вобласць духоўнага жыцця чалавека, якая ўжо не 

магла абслугоўвацца традыцыйным фальклорам. Дададзім, што тым не менш 

яно своеасабліва паўплывала на фальклорную свядомасць усходніх славян.  

Асветніцкая палітыка хрысціянства давала культурны плён – 

прагназаваны і непрагназаваны. Дзе свядома, а дзе неўсвядомлена 

запазычаныя хрысціянскія вобразы і матывы ўкладаліся на матрыцу 

старадаўніх сэнсаў, падпаракоўваючыся рытуальнай задачы стварэння 

вобраза ідэальнага ўніверсума. Так, напрыклад, у валачобных песнях 

захаваўся старажытны сюжэт пра зніклага бога ўрадлівасці. Ёсць хецкая 

паралель, калі кудысьці знікае бог урадлівасці Тэлепінус. Яго адсутнасць 
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выяўляецца падчас сходу багоў, у валачобных песнях – самога Бога і ўсіх 

святак:  

Да сярод двара высока гара,  

[Й] а на той гарэ прастол стаіць,  

А на том прастоле сам бог сядзіць,  

Перачытвае, перапісвае.  

Аднаго святка да й не дачытаўся.  

Аднаго святка да й не дапісаўся.  

Да якога святка? – Да святога Юр’я [1, 210].  

Найчасцей, праўда, не хапае святога Міколы, які напачатку чарговага 

календарнага цыкла гарантуе спор на новае лета:  

– А святы Мікола, дзе ж ты бываў? 

Дзе ж ты бываў, што ж ты відаў? 

Я па полі хадзіў, я жыцечка радзіў,  

А па хлявах хадзіў, я цяляткі радзіў,  

Я па хатах хадзіў, я сіротак расціў [1, 211 – 212].  

Тым самым Мікола адрозніваецца ад хецкага Тэлепінуса, які проста 

чамусьці раззлаваўся на багоў і таму не прыйшоў на сход.  

Пад уплывам хрысціянства тыповымі для беларускай каляндарна-

абрадавай паэзіі сталі наступныя матывы: з’яўленне нерукатворнай царквы 

або касцёла; пошукі бога, якога каляднікі знаходзяць у гаспадара за сталом; 

навядзенне мастоў для Бога, святых і хрысціянскіх святаў; прыход да 

чалавека персаніфікаваных хрысціянскіх святаў; Бог, Прачыстая і святыя – 

памагатыя селяніна ці нават адзіныя працаўнікі на полі.  

Хрысціянскай культуры фальклор абавязаны каляднымі псальмамі. 

Гэта творы пра нараджэнне Хрыста, пра ўцёкі маці з сынам ад ворагаў, пра 

пакланенне цароў і г. д. З’явіліся поставыя духоўныя песні пра перамогу 

Юр’я над цмокам, пра божага чалавека Аляксея, легенды пра хаджэнне Бога і 

святых па зямлі, і маральна-этычныя легенды («Вялікі грэшнік»), тэатр 

«Батлейка» з п’есамі на тэмы свяшчэннага пісання.  

У рускіх былінах хрысціянства паўстае, з аднаго боку, як афіцыйная 

рэлігія, а з другога – як вера народа. Таму Ілля Мурамец, калі яго зняважыў 

князь Уладзімір, страляе па царквах, збіваючы купалы, але калі на Кіеў 

наступаюць паганыя, гаворыць, што павінен «постоять за церкви божие».  

У беларускіх калядках сувязь чалавека з царквой становіцца асновай 

станоўчай характарыстыкі персанажа, напрыклад, асновай велічання 

дзяўчыны, якая раненька ўстала, коску часала, прыбіралася, пайшла ў царкву 

і ўсіх здзівіла сваёй прыгажосцю і этыкетнасцю.  

Пазаабрадавую лірыку, арыентаваную на перадачу пачуццяў і 

перажыванняў асобнага чалавека, хрысціянская ідэалогія амаль не закранула.  

Падсумоўваючы сказанае, адзначым, што задача фалькларыстыкі 

палягае ў комплексным вывучэнні шляхоў дыялогу язычаскай і хрысціянскай 

культур у вобласці вусна-паэтычнай творчасці, форм іх узаемадзеяння і 

характару зрухаў у творчым фальклорным працэсе. 
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Анна Жегало 

 

ЯЗЫЧЕСТВО И ХРИСТИАНСТВО  

В СВЕТЕ ФЕНОМЕНОЛОГИИ ДИАЛОГА  

 

В последнее время весьма актуальной, на наш взгляд, является встреча 

теории фольклора и философии диалога, где философия (в частности 

феноменология диалога) проявляется в качестве одного из возможных 

языков описания и осмысления фольклорного процесса в целом. Под 

фольклорным процессом мы понимаем постоянный диалог фольклорных 

единиц и фольклора в целом с внешней средой (действительностью, 

текстами, сознанием), приводящий к непрерывному процессу активизации 

народного сознания в рамках актуальной культурно-религиозной парадигмы 

и проекции ментальных структур на ось жанров и жанровых форм.   

Напомним, что суть концепции диалога заключается в наличии некоего 

единства, единства истины, которое может проявиться только в общении 

многих. И наоборот, только в таком первоначальном и всеобщем общении 

многих может осуществляться единственность каждого [2,  39]. 

Следует также помнить, что сама по себе форма диалога противостоит 

отождествлению единства и единственности (последняя является основой 

монологизма) [2, 39]. Диалог также несовместим с двоичными 

альтернативами и ситуациями выбора: рабство или бунтарство, коллективизм 

или индивидуализм, язычество или христианство и т. п.  

Феноменологический диалог – это прежде всего совместный поиск 

истины. Истина формирует сознание, направляя усилия на достижение 

единства. Конечно, можно ограничиться терминами ассимиляция, усвоение 

или взаимодействие. Однако это, во-первых, искажает суть понимания 

диалога, так как стирается момент поиска истины, во-вторых, подобные 

формы не обнажают всей глубины исследуемого процесса. Ибо диалог в 

данном контексте – это средство поиска соответствия между различными 

семантическими структурами или, напротив, обнаружения невозможности 

такого согласования.  

Общение между языческой и христианской культурами 

осуществлялось в ситуации, когда каждая из культур представляла собой 

закодированную культуру, коды которой необходимо было расшифровать 
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народному сознанию. В таких условиях невозможно было ни 

взаимодействие, ни ассимиляция, а именно диалог. Диалог в силу своей 

философии и феноменологии явился той натуральной, естественной 

возможностью для сопоставления различных точек зрения по вопросам веры, 

религии, обрядности и анализа тех разногласий, которые препятствовали 

полноте осознания, общения. В подтверждение сказанному вспомним 

формулу М. М. Бахтина: в открытом диалоге наблюдаем триединство 

сознания, понимания и общения. Участники такого диалога уже не 

противопоставляют себя друг другу и даже не взаимодействуют, а участвуют 

в творческом процессе, где общий смысл развивается и меняется. 

Диалог язычества и христианства: миф или реальность? Условие или 

следствие? Быть или не быть? 

В пользу реальности говорит сама актуальность проблемы диалога 

языческой и христианской культур в современной гуманитарной науке. Так, 

в рамках концепции «осевого времени» в истории мировой культуры 

исследователь Е. А. Ермолин [3] вслед за И. В. Кондаковым [4] 

рассматривает Крещение Руси как момент начала диалога языческой 

доосевой культуры с обладающей осевым потенциалом христианской 

культурой. В свете осевой теории культуролог утверждает, что первое 

основное членение истории русской культуры – это ее деление на 

дохристианскую  (языческую)  и  христианскую.  Историк  архитектуры  

С. Д. Сулименко [9] на примере символизации формы завершений русского 

православного храма изучает архитектуру в сфере диалога культур, который 

реализуется как в синхроническом, так и в диахроническом аспектах. 

Диахронический аспект диалога языческой и христианской культур 

совершается в национальной сакрализации христианского вероучения через 

вторичную славянскую мифологизацию, как связь с историческим прошлым 

православных народов.  

Камнем преткновения к осознанию проблемы является непонимание 

многими, что диалог – это движение встречное, а не сопутствующее. Исходя 

из этого, глупо отрицать, что язычество и христианство различны. 

Необходима лишь маленькая оговорка: если мы придерживаемся узкого 

церковного понимания термина «язычество как всё дохристианское, 

нехристианское». В таком случае диалогическая концепция М. М. Бахтина 

подсказывает, что чужая культура только в глазах другой культуры 

раскрывает себя полнее. А  в «Семиосфере» Ю. М. Лотман подразумевает 

различие между культурами именно как условие общения [6]. В другой своей 

работе «Культура и взрыв» Ю. М. Лотман отмечает, что суть диалога 

заключается в соотношении двух культур, допускающих одновременное 

пересечение противоборствующих тенденций [5].  

Если же вслед за Б. А. Рыбаковым [8] помнить об условности термина 

«язычество», то отпадет необходимость в принципе обособлять и вычленять 

христианство из общей системы древних религиозных представлений. Тогда 

христианство – вообще не антитеза язычеству, и на первый план выходит 

иная особенность феноменологического диалога: наличие общей точки 
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пересечения. В. М. Межуев в книге «Идея культуры» [7] утверждает, что 

главной предпосылкой к вступлению в диалогические отношения является 

формирование общих элементов в культурах. Таким общим элементом для 

начала диалогических отношений является мотив чудесного в белорусском и 

русском фольклоре. 

Диалог культур осуществляется в единстве двух взаимодополняющих 

процессов: 1) осознание себя как культурной единицы, что предполагает 

самоопределение, самоидентификацию и самоограничение себя от других 

культур; 2) стремление к взаимодействию с другими культурами. Для этого 

необходимо осознание культурной мысли, что внутреннее развитие культуры 

не может осуществляться без постоянного притока информации извне. В 

контексте исследуемой нами проблемы данное суждение приобретает 

значимость: рассматривая христианское и языческое как субъекты диалога в 

категориях сосуществования и взаимодействия, обнаруживаем моменты 

диалоговой ситуации. Христианство и язычество объединяет вера в 

существование сверхъестественных сил и стремление верующих снискать их 

расположение. Это предполагает гибкость хода естественных событий и 

возможность его изменения с помощью умилостивления сил, направляющих 

и контролирующих ход природных явлений человеческой жизни. В 

складывающейся ситуации языческий пласт культуры с его 

общечеловеческими корнями является межкультурным языком общения. Это 

не перевод с языка одной культуры на другой, а универсальный язык. 

Терпимость к язычеству и магическим пережиткам делает  возможным 

диалог культур, а характерное встраивание исходных компонентов 

языческих религий в макросистему христианства без утраты ими своего 

содержания создает предпосылку для возникновения диалоговой ситуации. 

М. М. Бахтин, а затем В. С. Библер убедительно показали, что диалог 

может происходить не только между разными социальными субъектами, он 

идет и внутри каждого социального субъекта, в том числе – в сознании 

каждого отдельного человека, где присутствуют две разных позиции 

сознания [1]. «Другое» сознание возникает в процессе освоения норм 

культуры, в результате которого часть из них становится «моими», частицей 

моего «Я», часть же – не принимается, отвергается и закрепляется в сознании 

как «чужое». Так, феномен двоеверия трактуется как мировоззрение 

раздвоенного сознания средневековых русичей, обусловленное тем, что 

язычество и христианство воплощали два разных культурно-религиозных 

типа, не связанных между собой преемственно.  Однако со временем они 

постепенно наслаиваются друг на друга, и в процессе этого наслоения, с 

одной стороны, язычество получает стимул к дальнейшему развитию, а с 

другой – христианство низводится до уровня языческих понятий и преданий. 

Приведенные доказательства реальности проблемы диалога язычества 

и христианства с отсылками к научным авторитетам несомненно 

свидетельствует о дискуссионном характере проблемы. Позволю себе 

поставить точку, предварительно дав ответ на заявленный ранее вопрос: 

БЫТЬ! 



199 

 
ЛИТЕРАТУРА 

  

1. Библер, В. С. Идея культуры в работах Бахтина / В. С. Библер // Одиссей. – 1989. – 

№ 1. – С. 21 – 59. 

2. Гиршман, М. М. Литературное произведение : Теория художественной целостности 

(Коммуникативные стратегии культуры) / М. М. Гиршман. – М., 2007. – 560 с. 

3. Ермолин, Е. А. Русская культура : Персоналистская парадигма образовательного 

процесса / Е. А. Ермолин. – М., 2005. 

4. Кондаков, И. В. Введение в историю русской культуры / И. В. Кондаков. – М., 1997.  

5. Лотман, Ю. М. Культура и взрыв / Ю. М. Лотман. – М. : Гнозис; Издательская 

группа «Прогресс», 1992. – 272 с. 

6. Лотман, Ю. М. Семиосфера / Ю. М. Лотман. – СПб. : Искусство. – СПБ, 2000. – 

704 с. 

7. Межуев, В. М. Идея культуры: очерки по философии культуры / В. М. Межуев. – 

М., 2006. 

8. Рыбаков, Б. А. Язычество Древней Руси / Б. А. Рыбаков. – М., 1987. – 559 с. 

9. Сулименко, С. Д. Архитектура и диалог культур / С. Д. Сулименко. [Электронный 

ресурс]. – 2008. – Режим доступа : http://www.raai.sfedu.ru/ - Дата доступа : 23.03.2014. 

 

 

 

Таццяна Рабец 

 

ФУНКЦЫЯНАЛЬНА-СЕМАНТЫЧНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА  

ХРЫСЦІЯНСКІХ ПЕРСАНАЖАЎ  

ВА ЎСХОДНЕСЛАВЯНСКІХ ЗАМОВАХ 

 

У сістэме жанраў беларускай народнай паэтычнай творчасці замовы – 

самыя старажытныя па паходжанні. Яны прайшлі складаны і даволі працяглы 

гістарычны шлях развіцця, зведаўшы на сабе ўплывы розных эпох. 

Выключна цікавай з’явай у тэкстах усходнеславянскіх замоў з’яўляецца 

спалучэнне язычніцкіх і хрысціянскіх элементаў светаўспрымання. 

Замовы – з’ява язычніцкага паходжання (тэрмін «язычніцтва» 

(паганства) упершыню быў прыняты ў царкоўным асяроддзі для абазначэння 

ўсяго нехрысціянскага, дахрысціянскага). Каб даказаць гэту думку, 

дастаткова прасачыць адрозненні ў светапоглядных асновах язычніцтва і 

хрысціянства. 

Па-першае, замовы ўзніклі ў перыяд, калі чалавек глядзеў на прыроду, 

як на сябе: лічыў яе фізічна жывою, надзяляў розныя аб’екты рэчаіснасці 

розумам, уменнем думаць, гаварыць і мэтанакіравана дзейнічаць. Пры гэтым 

адухаўленне ўсяго існага на зямлі, у вадзе і на небе суіснавала ў свядомасці 

нашага продка з верай у магічную сілу слова. Пры дапамозе замоўнага слова 

чалавек імкнуўся ўступіць у кантакт з адухоўленымі сіламі прыроды, на якія 

ён хацеў аказаць уплыў, падпарадкаваць іх сабе або выкарыстаць іх моц сабе 

на карысць. Як адзначае М. А. Янкоўскі, «фактычна з’яўленне замовы было 

звязана з намаганнем і спробаю першабытнага чалавека пакарыць, 

http://www.raai.sfedu.ru/
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перайначыць і абжыць прыроду, зрабіцца яе ўладаром» 16, 127. У сваю 

чаргу, хрысціянская мадэль свету сцвярджае першародную грахоўнасць 

чалавека. Чалавек вымушаны пакутаваць у зямным жыцці і імкненне 

пазбавіцца ад пакутаў – вялікі грэх. Толькі ўсемагутнаму Богу падуладна 

жыццё чалавека, толькі ён можа змяніць чалавечы лёс. 

Па-другое, змагаючыся са злом пры дапамозе замоўнага слова, чалавек 

у некаторай ступені творыць цуд. Цуды для язычніка былі натуральнай 

з’явай, кожны чалавек можа зрабіць цуд. У хрысціянстве жа цуды творыць 

Ісус Хрыстос, а чалавек толькі просіць яго аб гэтым. Цуд для хрысціяніна – 

гэта нешта таямнічае і магічнае, падуладнае толькі выбраным або святым. 

Змяніўся таксама і сам характар замаўлення: у старажытных замовах 

зварот да сіл прыроды выказаны пераважна ў форме загаду, нярэдка 

падмацаваны пагрозай, у больш позні час пад уплывам хрысціянства і 

царкоўнай малітвы ўзніклі замовы ў форме выпрошвання, выкленчвання. 

Варта адзначыць, што менавіта ўсходнеславянскія замовы ад хвароб 

найбольш поўна і яскрава адлюстравалі выказаныя вышэй палажэнні. 

Агульнавядома, што царква лячэнне хвароб з дапамогай замоў асуджала, 

лічыла грахом, паколькі, як сцвярджаюць царкоўныя служкі, нядужасць 

пасылаецца чалавеку ад Бога, «каб абудзіць душу ад сну» або «напомніць пра 

смерць» [15, 5]. Свяціцель Феафан Затворнік гаворыць: «Калі ўсё ад Госпада, 

то і хвароба ваша ад Яго. Калі ўсё ад Госпада да лепшага, то і хвароба ваша» 

[15, 3]. У сувязі з гэтым меркаваннем можна ўзгадаць запісаную рускім 

даследчыкам Г. Паповым легенду, у якой адлюстравана своеасаблівае 

разуменне сялянамі сутнасці хвароб, іх сувязі з вышэйшымі сіламі і іх 

антаганістамі (Богам, анёламі, д’яблам). Паводле легенды, хваробы жывуць 

паміж  небам і зямлёй, у хаце з жалеза і сталі, з меднымі дзвярыма, 

дванаццаццю замкамі, накладзенымі на іх ад Бога пячаткамі і з ключамі ў 

д’ябла. Калі Гасподзь угнявіцца на чалавека, то пасылае анёла выпусціць 

адну з хвароб. Анёл прылятае да дома хвароб і здымае пячаткі, а д’ябал 

адчыняе дзверы і выпускае адну з хвароб. Па ўказанню анёла яна накідваецца 

на чалавека, якому прызначана захварэць і ідзе з адказам да Бога. Пасля 

гэтага анёл зноў адводзіць хваробу ў дом хвароб, зачыняе дзверы і накладае 

на іх пячаткі [8, 16–17]. Але часцей прычынай хваробы лічылася ўздзеянне 

нячыстай сілы, якая нападае на чалавека, як толькі Бог адступае ад 

грэшнікаў. Так, у некаторых мясцінах Смаленшчыны прытрымліваліся такога 

пераканання, што хваробы знаходзяцца ў непасрэдным веданні д’ябла і 

жывуць у пекле. Іншыя нават прызнаюць д’ябла бацькам усіх хвароб, якія 

поўнасцю яму падпарадкоўваюцца. Такія хваробы з’яўляюцца самымі 

цяжкімі і невылечнымі. 

Пералік доказаў можна працягнуць і далей, але і гэтага дастаткова, каб 

сцвярджаць, што замова – гэта праяўленне язычніцкага светапогляду, а 

хрысціянскія элементы ў ёй – даніна часу. 

Трэба адзначыць, што замовы лічацца жанрам фальклору, для якога 

характэрна выкарыстанне строга вызначаных моўных формул. У большай 

ступені гэта звязана з забаронай змяняць тэксты замоў, бо ў такім выпадку 
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яны страцяць сваю дзейснасць і эфектыўнасць. Таму з увядзеннем 

хрысціянства архаічныя замоўныя тэксты, як і само выкарыстанне замоў, не 

маглі знікнуць або карэнным чынам пераўтварыцца. Як адзначае 

Г. Барташэвіч, «у замовах адбываецца спалучэнне розных па сваёй 

ідэалагічнай аснове пачаткаў: язычніцкая вера ва ўсёмагутную сілу слова, 

падмацаванага абрадавым рытуалам або ахвярапрынашэннем у магічных 

мэтах, вера ў магчымасць уласнымі сіламі дасягнуць мэты, ці то з дапамогай 

магічных атрыбутаў, ці магутных пасрэднікаў, і хрысціянская пакорлівасць, 

маленне, упрошванне і надзея на літасць бога» 1, 68. У большасці выпадкаў 

хрысціянская традыцыя закранула не столькі сам дух і сутнасць замовы, 

колькі яе асобныя фармальныя элементы. Як даводзіў В. Пятроў, «атрыбуты 

хрысціянскіх персанажаў, прадстаўленых у замовах... вырастаюць зусім не на 

глебе хрысціянскай сімволікі, а з функцыі дадзенай замовы, аб’екта і мэты 

замовы, функцыянальнага прызначэння дадзенай замоўнай тэмы і дадзенага 

вобраза» [7, 105]. Так, напрыклад, ва ўсходнеславянскіх замовах у якасці 

персанажаў часам выступаюць хрысціянскія святыя, якія выконваюць тыя ж 

дзеянні, што здзяйсняліся раней або рознымі міфалагічнымі асобамі, 

напрыклад, старэнькім, сівенькім дзедам, касцяной (жалезнай, каменнай і 

інш.) бабай, краснай дзявіцай і г. д., або ўвасобленымі магутнымі сіламі 

прыроды, і зліваюцца з язычніцкімі ўяўленнямі: вобраз Ісуса Хрыста 

атаясамліваецца з бажаством дзённага свету Хорсам (або Дажбогам, Купалай, 

Ярылай); вобраз Багародзіцы набывае рысы язычніцкай Зара-Зараніцы; 

функцыі Перуна выконваюць у замовах Ілля-прарок, архангел Міхаіл або 

Георгій Пераможца і г. д. Многія замовы былі абноўленыя ў такой ступені, 

што ўвайшлі ў склад трэбнікаў (сербскіх і рускіх) XV – XVII стст. як малітвы. 

Асобныя малітвы – малітвы ад пажару, эпідэмій, граду і інш. – трапілі ва 

ўніяцкія трэбнікі XVII – XVIII стст. Часам адбываўся і адваротны працэс: 

царкоўныя малітвы набывалі замоўны характар. Так, напрыклад, Е. Раманаў 

ў выглядзе замовы прыводзіць скажоны псалом 90-ты [10, 6]. 

Ва ўсходнеславянскіх замовах часцей за ўсё змяняліся такія 

структурныя элементы, як малітоўны пачатак і закрэпка, якія ў большай 

ступені былі сфарміраваныя пад уздзеяннем хрысціянства. Але да гэтага 

меркавання трэба ставіцца даволі асцярожна. І ў малітоўным пачатку, і ў 

закрэпцы сустракаюцца варыянты, пабудаваныя па прынцыпах язычніцкага 

светаўспрымання (зварот да астральных цел, прадстаўнікоў замагільнага 

свету і інш.). Хутчэй за ўсё, малітоўны пачатак і закрэпка сучаснага выгляду 

замянілі ўжо сфарміраваныя да іх ўсталявання уступ і заключэнне 

язычніцкага характару. На гэта паказвае наяўнасць і пэўнай колькасці 

«язычніцкіх» малітоўных пачаткаў і закрэпак, для якіх характэрны зварот да 

сонца, месяца, вады, зямлі, зор-зараніц, дыма, дамавога: укр. «Сонечко ясне, 

красне...» 12, 34, укр. «Отець домовий!» 12, 44, бел. «Добры дзень табе, 

зямля Ева, вада Катарына!» 3, 379, рус. «Заря Дарья, Заря Марья, Заря 

Катерина, Заря Моремьяна, Заря Вопска...» 5, 43. 
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Варта заўважыць, што структурныя элементы замоў ўсходнеславянскіх 

народаў у рознай ступені спазналі хрысціянскі ўплыў. Так, рускія замовы 

амаль поўнасцю запазычылі ў хрысціянскай малітвы пачатак, але захавалі 

архаічную язычніцкую закрэпку. Акрамя таго, у іх ужываецца найбольшая 

колькасць імёнаў хрысціянскіх святых. Унутраная, галоўная частка 

ўкраінскіх замоў засталася нязменнай, але замест замацавання ва ўкраінскіх 

замовах выкарыстоўваюцца хрысціянскія малітвы. У беларускіх і ўкраінскіх 

замовах выяўляецца вялікая колькасць разнастайных кантамінацый 

хрысціянскіх і язычніцкіх формаў малітоўнага пачатку і закрэпкі: «Господу 

Богу помолюся, і святому духу, і святому Миколаю, святому Михаїлу і 

святій Пречистій, святому Вознесінню, святій Покрові, і святому Юрію, і 

тебе прошу, краснеє сонце, і тебе прошу, ясний місяцю, і вас прошу, зорі-

зорениці, Божі помічниці... 12, 143, бел. «Святы Господзі, правідны, Іісус 

Хрыстос нябесны і зоры зарыцкія, і божыя памажніці, і святая матка 

Прачыстая гасподняга Бога...» 3, 270. 

Аналізуючы сэнсавае і функцыянальнае прызначэнне хрысціянскіх 

персанажаў ва ўсходнеславянскіх замовах, можна адзначыць, што адны з іх 

сустракаюцца пераважна ва ўступнай або заключнай частцы замовы і зварот 

да іх абумоўлены жаданнем замаўляльніка заручыцца падтрымкай, стварыць 

надзейную ахову ад варожых з’яў рэчаіснасці або звышнатуральных істот, 

другія, набываючы рысы найбольш сакральных і магутных сіл прыроды, 

выконваюць ролю святых заступнікаў, абаронцаў чалавека. Такім чынам, 

хрысціянскія персанажы з большай ці меншай ступенню ўмоўнасці можна 

падзяліць на тры групы: 

 універсальныя  персанажы, якія выконваюць у замоўным дзеянні 

функцыі абароны і дапамогі; 

 вобразы-памочнікі  персанажы, магічныя здольнасці якіх 

мабілізуюцца для выканання якога-небудзь пажадання або дапамогі; 

 вобразы-абаронцы  персанажы, здольныя нейтралізаваць чужую 

агрэсію, адмоўнае ўздзеянне шкодных сіл. 

Да ліку ўніверсальных персанажаў адносяцца вобразы Ісуса Хрыста, 

Багародзіцы і Мікалая. Вобразы Багародзіцы і Ісуса Хрыста ва 

ўсходнеславянскіх замовах маюць выключна хрысціянскае паходжанне. 

Нягледзячы на тое, што вобраз Ісуса Хрыста часцей за ўсё сустракаецца ва 

ўступных частках замоў у пары з Багародзіцай або разам з іншымі святымі 

(Георгіем Пераможцам, Мікалаем Цудатворцам, «з усімі святочкамі, з 

гадавымі празнічкамі» [3, 280] і інш.), ён можа таксама выступаць 

самастойна як актыўна дзеючая асоба, што ў большай ступені характэрна для 

беларускіх замоў: «Будзець ехаць сам Гасподзь із агнём, із пéрунам, і 

пасячэць цябе, парубіць, і попел твой па полю разнясець» [3, 116]. Ісус 

Хрыстос выконвае ў замовах вельмі разнастайныя дзеянні: ахоўвае, 

агароджвае (гэта функцыя колькасна пераважае ўсе астатнія), выганяе, 

выдаляе, вымятае, выклікае, выбівае, знішчае (разбівае, выпальвае, сячэ і 

г.д.), адсылае ў іншасвет шкоднікаў/хваробы, спыняе крывацёк, састаўляе 
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суставы, ачышчае ад хваробы, замаўляе хваробы, лечыць зёлкамі і інш., што 

дае ўсе падставы адносіць яго да ліку ўніверсальных персанажаў. 

Вобраз Багародзіцы ўводзіцца ў замоўны тэкст такім жа чынам, як і 

вобраз Ісуса Хрыста: ён можа з'яўляцца элементам малітоўнага ўступу, а 

можа выступаць у ролі актыўна дзеючай асобы, якая або здымае, выбірае, 

выганяе, адмятае, адграбае, выгрызае, загрызае, абразае, выпальвае, 

адстрэльвае хваробы, адсылае, адносіць іх у іншасвет, пускае іх на вецер, 

дорыць іх іншым (функцыя змагара), або замаўляе хваробу, зашывае раны, 

спыняе крывацёк, тушыць, сцірае, здувае хваробы, насылае сон (функцыя 

лекара), або даглядае за жывёлай: абмывае, корміць жывёлу, доіць карову 

(функцыя гаспадара). 

У параўнанні з Ісусам Хрыстом і Багародзіцай вобраз Мікалая ва 

ўсходнеславянскіх замовах сустракаецца значна радзей (зафіксавана толькі 

20 выпадкаў ужывання). Аднак нават гэтыя нешматлікія прыклады 

паказваюць, што персанаж з’яўляецца ўніверсальным: ён выконвае чатыры 

функцыі: памочніка (бласлаўляе), змагара (вызваляе жывёлу ад ваўкоў, 

выпальвае, сячэ змей, выбівае, адстрэльвае хваробы), лекара (лечыць, 

замаўляе хваробы, унімае крывацёк, вылівае валасень) і гаспадара (даглядае 

за палеткамі, за жывёлай). Функцыянаванне вобраза Мікалая ў замовах ад 

хвароб, дзе ён выступае ў якасці памочніка і лекара, адлюстроўвае і народны, 

і царкоўны культы святога: бел. «І святы вотча Міколачка, ты божжы 

ўгоднічак, ты скоры памошнічак, ты вялікі малітвеннічак, ты ж скоранька 

памагаеш, валасень выліваеш і на мхі яго, на балоты ссылаеш» [3, 223]. 

Другі замоўны матыў, з якім звязаны вобраз Мікалая,  матыў дапамогі і 

абароны ад нячыстай сілы: бел. «Святы Ягоры-беданосец і святы 

Міколушка-чудатворац, і Спасіцель і Божжая мацер, так, як вы прэждзе 

памагалі і нячыстую сілу выбівалі, і пользу давалі, так каб із естага чалавека 

нячыстую сілу пабілі» [3, 54]. Трэці тып замоў, дзе сустракаецца вобраз 

Мікалая, адлюстроўвае змеяборчы матыў: бел. «А то не будзеш вынімаць, 

будзе святы Мікалай рубаці на дванаццаць часцей, у вогненную печ кідаці» [3, 

122]. У замовах дадзенага тыпу функцыя Мікалая сінанімічная функцыі 

Георгія Пераможца, Іллі-прарока, Кузьмы-Дзям’яна і Міхаіла-архангела, якія 

з’яўляюцца абаронцамі, таму становіцца зразумелым, чаму персанаж 

выступае бел. з вострым мячом або рус. золотым луком. Вобраз Мікалая 

таксама сустракаецца ў замовах ад ваўкоў і іншых звяроў, дзе ён дзейнічае 

разам з Георгіем Пераможцам і Міхаілам-архангелам: бел. «Прашу я Юр’ю-

Ягор’ю і Міколу надзеляюшчага... станьця ка мне на помач...» [3, 73], што 

звязана з народнымі ўяўленнямі пра Мікалая як апекуна земляробства і 

жывёлагадоўлі. 

Хрысціянскія персанажы, якія ўвайшлі ў групу вобразаў памочнікаў, 

аб'ядноўвае тое, што яны рэдка функцыянуюць самастойна. Утвараючы 

цэлыя спісы святых, што прызначана ўзмацняць магічную сілу замовы, 

хрысціянскія вобразы-памочнікі з’яўляюцца пераважна ў пачатку або ў 

канцы замовы, калі замаўляльнік звяртаецца да іх з просьбай абараніць ад 

шкоднай сілы або дапамагчы ў розных справах. У якасці памочнікаў часцей 
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за ўсё выступаюць такія святыя, як Ян Хрысціцель, Панцеляймон, Лука, 

Уласій, Пётр і Павел, Марк і Матфей, Антоній і Феадосій. Асновай 

выкарыстання іх вобразаў сталі як царкоўны, так і народны культы святых. 

Пры гэтым можна заўважыць, што некаторыя з іх (Пётр і Павел, Марк і 

Матфей, Антоній і Феадосій) адносяцца да ліку «парных» святых, 

выкарыстанне якіх звязана з культам блізнят. «Ужыванне ў замовах вобразаў 

“парных” святых, як правіла, прызначана ўзмацніць магічную сілу замовы, 

падкрэсліць далучанасць замаўляльніка да сакральнага, таямнічага» [9, 369]. 

Вобразы, якія выступаюць ва ўсходнеславянскіх замовах у якасці 

абаронцаў, як правіла, звязаны з культам Перуна. Вобраз 

старажытнаславянскага Перуна генетычна ўзыходзіць да індаеўрапейскага 

Бога-грымотніка. У аснове старажытнага індаеўрапейскага міфа ляжыць 

гісторыя пра змаганнне Бога-грымотніка з хтанічным супраціўнікам, які 

ўяўляўся ў выглядзе змея. Ядро гэтага міфа захавалася і ў 

старажытнаславянскай легендзе пра змаганне Перуна з «богам жывёлы» 

Вялесам. Ва ўсходнеславянскіх замовах Пярун выступае ў адных выпадках 

як самастойная магутная сіла, супастаўляльная з богам навальніцы, 

узброеным кап'ём, мячом, стрэламі, камянямі і г.д.: бел. «...Перун б'ець, 

малоння паліць, малашніка і малашніцу ад етай скаціны... адкідаець і сваім 

вострым кап'ём, наскрозь ёй жылы-пажылы прабіваець...» [3, 62], у іншых – 

яго зброя перадаецца ў рукі Бога або святых (Міхаіла-архангела, Юр'я і інш.), 

якую яны выкарыстоўваюць як сродак пакарання або прамой пагрозы, 

застрашвання: бел. «...а то буду прасіць Міхаіла-архангела – ён цябе громам 

заб'ець, маланнёю спаліць, буйным ветрам попел разнясець» [3, 113]. Гэтыя 

матывы нясуць на сабе адзнакі ўяўленняў розных часоў і дазваляюць 

прасачыць, якім чынам ішло развіццё або разбурэнне міфалагічных поглядаў 

і вобразаў. 

Па сваіх функцыянальных асаблівасцях ва ўсходнеславянскіх замовах з 

вобразам Перуна з збліжаюцца на аснове агульнага змеяборчага матыву такія 

хрысціянскія вобразы-абаронцы, як Георгій Пераможца, Міхаіл-архангел, 

Ілля-прарок, Кузьма-Дзям’ян, Флор і Лаўр і інш. Змеяборчы матыў стаў 

асновай выкарыстання гэтых вобразаў у замовах ад нячыстай сілы, 

вядзьмарства і змей, прычым святыя абаронцы адначасова могуць 

сустракацца ў адным замоўным тэксце, што прызначана ўзмацняць магічную 

сілу замовы: бел. «Святы Ягоры-беданосец і святы Міколушка-чудатворац, і 

Спасіцель і Божжая мацер, так, як вы прэждзе памагалі і нячыстую сілу 

выбівалі... так каб із естага чалавека нячыстую сілу пабілі» [3, 54]. Думка аб 

сінаніміі вобразаў святых, якія замяшчаюць змеяборца ў асноўным міфе, 

неаднаразова прыводзілася ў працах многіх даследчыкаў (гл. [4; 14]). Як 

адзначае Л. Неўская, «трансформы грымотніка – Гасподзь, Міхаіл-архангел, 

Георгій, прарок Ілля і інш. – у замове ўжываюцца як абсалютныя сінонімы, і 

ў выпадку выраджэння тэксту з'яўляюцца адзіным знакам, які ўказвае на 

залежнасць і вытворнасць замоўнага тэксту ад міфалагічнага...» [6, 71]. Гэту 

думку пацвярджае той факт, што ў замовах адбываецца змешванне атрыбутаў 

святых: Міхаіл, як і Георгій, выязджае на кані: рус. «Сам Господь Иисус 



205 

Христос вышлет Михаила Архангела на зоре, на белом коне с острым мечом, 

с огненным долждем, будет на вас суд судебный, суд Господний» [11, 154]; 

укр. «Їхав через поле Михайло Рихайло на білім коні і з гострим мечем через 

афтитине поле...» [13, 43] і, як кавалі Кузьма і Дзям’ян, валодае «жаркім 

агнём»: бел. «...Міхайла будзець... зялезны кнут куваць...» [3, 136]; у сваю 

чаргу Кузьма і Дзям'ян кіруюць громам і маланкай, як Ілля-прарок: укр. 

«Виймай, зія, гостре жало, і як виймеш, то піду до Кузьми і Дем'яна, то 

Кузьма і Дем'ян і сам Господь пошле на тебе грім і блискавку: грім уб'є, 

блискавка спалить і пил вітром по полю розвіє» 2, 281. Змешванне функцый 

Міхаіла на аснове змеяборчага матыву з функцыямі святога Георгія, які 

адкрывае вясну і з’яўляецца ўладаром нябесных ключоў, а таксама Мікалая, 

правадыра душ памерлых, уладальніка зямных вод, які мае залатыя ключы, 

прывяло да таго, што ўсе тры вобразы могуць дзейнічвць у замовах разам: 

бел. «Ішоў усемагушчы Гасподзь, святы Мікулай-чудатворац, Геворгі-

вялікамучанік пабеданосяц, архістраціг Міхаілі...» [3, 327]. 

Замяшчэнне культа Перуна культам св. Іллі заснавана на біблейскай 

легендзе аб Іллі-прароку, які сілай веры выклікаў ахвярны агонь з неба. 

Знешні выгляд Іллі-прарока і Перуна, а таксама іх атрыбуты – гром, маланка, 

лук, стрэлы, вогненная калясніца – маюць значнае падабенства. Святому 

Міхаілу функцыя грамавержца была нададзена на аснове біблейскіх 

ўяўленняў аб Міхаілу-архангелу, які з’яўляецца вярхоўным святым, 

галоўным анёлам, архістрацігам. На воінскую прыналежнасць Міхаіла 

ўказваюць як самі імёны святога, так і яго атрыбуты: меч (сталяны, зялезны, 

востры, огненны і інш.), лукі і стрэлы (тугія), кап’ё (святое, сталяное і інш.), 

конь (вараны, булатны, буланы, белы і інш.). Кананічная функцыя Михаіла 

як аднаго з вярхоўных святых адлюстравалася ў замовах ад розных хвароб, 

прычым найбольшай папулярнасцю карыстаўся вобраз святога менавіта ў 

беларусаў. Часцей за ўсё архангел Міхаіл ўпамінаецца ў замовах ад змяі, 

нячыстай сілы і шаленства, у якіх праявіліся як змеяборчы матыў, так і матыў 

грамавержца. Выключна цікавай з’явай стала выкарыстанне ў замовах ад 

змей парнага персанажа Кузьмы-Дзям’яна. Уяўленне аб Кузьме і Дзям’яне як 

першых кавалёў у большай ступені адлюстравана ў беларускіх і ўкраінскіх 

замовах, звязаных з гаспадарчай дзейнасцю чалавека. Выкарыстанне 

вобразаў Флора і Лаўра ў замовах заснавана на народным уяўленні пра 

святых як апекуноў коней і пастухоў. Значная колькасць замоў з вобразам 

Георгія Пераможца накіравана супраць хвароб людзей і жывёлы, што 

адпавядае апакрыфічнаму паданню пра святога лекара Георгія. Акрамя таго, 

адным з асноўных замоўных матываў, у якім прымае ўдзел святы, з'яўляецца 

матыў абароны ад ваўкоў і звяроў.  

Такім чынам, як паказваюць назіранні, група персанажаў, у якую 

ўваходзяць Ісус Хрыстос, Багародзіца, Марк і Матфей, Пётр і Павел, узнікла 

выключна пад уплывам хрысціянскага веравызнання. Другія персанажы – 

Мікалай-ўгоднік, Ян Хрысціцель, Лука, Уласій, Антоній і Феадосій – 

адлюстравалі і народны, і царкоўны культы святых. На прыкладзе 

выкарыстання ва ўсходнеславянскіх замовах вобраза Антонія можна 
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прасачыць змешванне царкоўных культаў двух святых: Антонія Вялікага і 

Антонія Пячэрскага. 

Праведзены параўнальны аналіз вобразаў святых у беларускіх, рускіх і 

ўкраінскіх замовах паказвае іх значнае падабества і выяўляе толькі 

адзінкавыя выпадкі несупадзення семантыка-функцыянальных 

характарыстык вобразаў. Напрыклад, вобразы Антонія і Феадосія найбольш 

характэрны для ўкраінскіх замоў, у меншай ступені – для беларускіх, а ў 

рускіх замовах яны амаль не сустракаюцца. Вобраз святога Уласія 

зафіксаваны толькі ў беларускіх і рускіх замовах: у замовах, накіраваных 

супраць хвароб жывёлы і на дарогу. 

На падставе вышэй сказанага можна прыйсці да высновы, што ва 

ўсходнеславянскіх замовах мы маем магчымасць назіраць вынікі двухвер’я, 

як пэўнага светапогляду, які спалучае ў сабе элементы хрысціянскай 

дагматыкі і язычніцкай міфалогіі. У дадзеным выпадку гэта не проста сінтэз 

дзвюх сістэм вераванняў з іх глыбокім узаемапранікненнем, а наяўнасць 

пэўнага этнапсіхалагічнага феномена: чалавек аб’яднаў у сваёй свядомасці 

дзве міфалагічныя сістэмы (хрысціянскую і язычніцкую), але пры гэтым 

надзяліў персанажы той і іншай сістэмы агульнымі якасцямі і ўласцівасцямі, 

а самому замоўнаму дзеянню надаваў камунікатыўную (характэрнай для 

язычніцтва), «дазвольную» і «засцерагальную» (характэрныя для 

хрысціянства) функцыі. 
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Надежда Конобеева 

 

ПРОБЛЕМА ИНТЕРПРЕТАЦИИ ХРИСТИАНСКИХ И ЯЗЫЧЕСКИХ 

МОТИВОВ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Современный преподаватель русского языка и литературы имеет 

возможность задействовать в своей работе не только тексты литературных 

произведений, репродукции картин, музыку, кино, но и воспользоваться 

всемирной паутиной для поисков нужного ему материала. Все бы хорошо, но иногда 

сталкиваешься с ситуацией, когда слушатель просто не в состоянии воспринимать 

информацию в силу отсутствия у него нужных знаний. С подобной проблемой 

я столкнулась, рассказывая ученикам шестого класса о былине. 

Как известно, былины обладают рядом специфических характеристик, 

которые нужно пояснять при изучении произведения. Я разбила процесс объяснения 

на несколько частей. Во-первых, перед чтением художественного текста мы с 

учениками вспомнили о жанровом составе древнерусской литературы. Во-вторых, 

я рассказала о былине, и учащиеся прослушали аудиофрагмент (читает Вячеслав 

Герасимов). Они обратили внимание на специфичность ритмики былинного слога, я 

пояснила им непонятные слова. В-третьих, при ознакомлении с произведением мы 

проработали интонационный рисунок художественного текста. В качестве 

домашнего задания ученики должны были кратко охарактеризовать всех 

персонажей былины и посмотреть мультфильм «Илья Муромец и Соловей 

Разбойник» (студия «Мельница», 2007). На втором уроке мы анализировали 

произведение, сравнивали его с мультипликационным фильмом, рассматривали 

сюжет, состав персонажей, их характеры, специфику выразительных средств, 

выясняли, чем обусловлен тот или иной поступок героя. Для этого я задала 

вопрос о времени написания былины, и мы стали рассуждать, почему этот жанр был 

столь популярен именно в данный период. Оказалось, что шестиклассники  не имеют 

понятия о процессе христианизации Руси, о времени ее крещения и смутно 

представляют, что такое  татаро-монгольское  иго. 
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В результате вместо двух часов на изучение данного текста было 

потрачено три часа (урок работы с текстом стихотворения А. Толстого «Илья 

Муромец» пришлось построить в форме сравнительного анализа былины и 

стихотворения, проработать цветовую и числовую символику трех текстов: 

былины, мультфильма и стихотворения). Ребятам было довольно сложно 

работать, потому что у них отсутствовали знания об особенностях языческих 

верований и христианской религии. В результате они получили слишком много 

новой информации, которую были не в состоянии запомнить в полном 

объеме. 

На мой взгляд, требуется внести некоторые коррективы в планирование 

данной темы. В частности, на первом уроке говорить не о художественной 

литературе как таковой (достаточно лишь кратко напомнить известные им сведения), 

а дать историко-литературную информацию об особенностях древнерусской 

ситуации. Без знания истории невозможно адекватно анализировать 

произведение. Если же исторические сведения ввести в сознание школьников с 

помощью таблицы с кратким перечнем дат, чтобы они могли понять логику 

исторического процесса, а потом при работе с произведениями древнерусской 

литературы подкреплять полученные ими знания фрагментами  художественного 

текста в сочетании с собственным анализом, продуктивность урока возрастает в 

разы. Причем правильная расстановка акцентов помогает ребятам вспомнить 

полученные на уроках истории сведения, что обеспечивает не фрагментарное 

знание, а целостное восприятие произведений. 

Шестиклассники начинают понимать, что былины сюжетны, обращены к 

героическому прошлому восточных славян, рассказывают о богатырях, 

победивших мифических чудовищ и врагов русской земли по велению долга, а 

не по приказу князя. Основой былины является художественная интерпретация 

религиозной и политической борьбы. Внутренние конфликты выражаются через  

столкновение таких персонажей, как богатыри и князь, внешние – через борьбу 

богатырей с иноземными (иноэтническими) врагами. Чтобы провести параллель 

между врагами мифическими и врагами реальными, ребятам нужно дать  

информацию о мифологии славян, о традиционной символике, а также об 

изменениях в культуре, произошедших после крещения Руси.   

Как известно, изначально славяне, как и большинство народов, поклонялись 

природе, разным богам и духам. Однако с Х века языческая религия 

постепенно сменялась верой в единого Бога – создателя всего сущего. Новая 

идеология, как отмечает А. Жегало, преображала духовный мир человека. 

«Картина мира медленно и постепенно изменялась от поклонения природе, 

множествам богов и духов к поклонению единому всемогущему Богу, от 

восприятия радости жизни на земле к высшему блаженству души после смерти. В 

целом, картина мира, формируемая христианством, была противоположностью 

языческому миропониманию, поэтому христианство на Руси распространялось 

медленно, преодолевая сопротивление простого люда в жизни и быту» [4, 96]. В 

процессе христианизации формировался контаминированный пласт культуры, 

иначе – народного христианства, в котором христианские представления 

переплетались с языческим наследием. Однако по-прежнему сохранялось и 
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язычество, «но не потому, что христианские миссионеры, шедшие к славянам, не 

приносили с собой ничего принципиально нового. <...> Наоборот, это было 

обусловлено тем, что язычество и христианство воплощали два разных типа 

мировоззрения, не связанных между собой  преемственно» [4, 96]. 

Фольклор, представляя собой подвижную систему, вбирал в себя новые 

элементы, заимствуя их из сакральных текстов. Поэтому в образе былинного 

Змея сочетаются как христианские аллюзии (Змий, соблазнивший Еву), так и 

языческие верования в то, что змея, в иных религиях дракон, воплощает злое 

начало. Однако не все так просто. Образ дракона противоречив, и толковать его 

как однозначно отрицательный нельзя. Например, в китайской мифологии 

дракон был покровителем страны, во Вьетнаме он олицетворял нравственное 

совершенство. Даже змей в славянских быличках нередко помогал своему хозяину. 

«Андрей Курбский применял слово «дракон» к дьяволу (аналогично в Библии 

короля Якова слова «змей», «дракон» и «Дьявол» используются как синонимы)» [3]. 

Некоторые ученые усматривают в образе змея аллегорический образ врага. По 

мнению В. Г. Смолицкого, предположение, что «в облике змея нашли свое 

отражение черты реального врага, именно половцев, нисколько не противоречит 

расшифровке образа змея как проявление сущности дьявола. Ведь и половцы 

постоянно рассматривались в древней Руси как враги христианства. Борьба с 

половцами считалась делом богоугодным, поэтому в облике «нехристя» змея могли 

сочетаться конкретные черт «поганых» врагов и аллегорические черты дьявола» [7, 

184]. 

В мультипликационном Змее такие составляющие отсутствуют в силу того, 

что в современном обществе акцент на религиозном противостоянии считается 

неприемлемым, а политическая ситуация меняется столь стремительно, что 

фиксировать ее в визуальных образах уже не имеет смысла: он потеряет 

актуальность прежде, чем мультфильм выйдет на экраны. Для мультипликации 

характерна так называемая «вечная» проблематика, которая позволит 

представителям разных эпох адекватно воспринимать кинотекст. В 

рассматриваемом мультфильме столкновение христианства и язычества 

заменяется борьбой азарта и совести. Князь, должный Колывану, пытается найти 

выход из ситуации. И купец любезно предлагает отдать ему в жены Забаву в счет 

уплаты долга. Дав согласие на аферу, князь становится, говоря языком 

следователей, соучастником преступления. Его метания понятны современному, 

даже маленькому, зрителю. Но для былины такой показ персонажа невозможен. 

В былине характеры более однозначны. Герои былинных произведений имеют 

некую характерологическую черту, в частности, абсолютную верность долгу 

защищать страну, народ, веру, и действуют в соответствии с этой сверхзадачей. 

В силу специфики киноискусства, для актуализации проблем используются 

иные, нежели в фольклоре, приемы. Например, в разных вариантах былинного 

текста при описании змея видим наличие у него трех, шести, девяти или двенадцати 

голов. Как видно, все эти числа кратны трем. Три – многозначный библейский 

символ. Это число знаменует Божественное Триединство (явление трех ангелов 

Аврааму; крещение во имя Отца, и Сына, и Святого Духа; Бог как властитель 

прошлого, настоящего и будущего). Оно символизирует также и мировую 
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структуру (три области Вселенной: небо, земля, преисподняя и соответствующее 

деление храма на три части; три категории твари: неживое, живое, человек, 

обозначенные как вода, кровь и дух). До прихода на территорию Руси 

христианской религии число три также имело сакральный смысл, что видно в 

пословицах и устойчивых выражениях:  
 Не узнавай друга в три дня – узнавай в три года. 
 Чтобы научиться трудолюбию, нужно три года, чтобы научиться лени – 

только три дня. 
 Заблудиться в трех соснах. 
 Из третьих уст, из третьих рук. 
 Обещанного три года ждут. 

То есть число три в какой-то степени символизировало испытание, некий 

рубеж. В разных вариантах былины количество голов у змея отличается, обычно 

это три или шесть, реже девять и двенадцать. Как видно, все числа содержат в 

себе число 3: 3x2=6, 3x3=9, 3x3=12. Возможно, его присутствие указывало на то, что 

враг могуч, хитер, значит, будет опасным противником, и победа над ним 

потребует большого напряжения сил. А для усиления эффекта сказители 

увеличивали количество голов в два, три или четыре раза. Отсюда и вариации. 

Число двенадцать можно рассматривать как сверхсовершенное число, 

бывшее символом «философского камня», законченности и божественного круга, 

вращающего вселенную. Двенадцатеричная структура мироздания, присутствие 

числа двенадцать во многих реалиях жизни и религиозно-духовных традициях 

отмечались многими исследователями. Так, А. Ф. Лосев, говоря об античной культуре 

и произведениях Гомера, свидетельствует: «Кроме приведенных у нас выше 

двенадцати гесиодовских титанов, мы находим у Гомера: двенадцать убитых 

Диомедом фракийцев, двенадцатъ погибших троянцев при появлении Ахилла 

после смерти Патрокла, <...> двенадцать жертвенных телят Гектора, двенадцать 

быков в качестве цены треножника для победителя на играх в честь Патрокла, 

двенадцать кобыл у одного из женихов Пенелопы, двенадцать ног у Сциллы» [5, 375]. 

Число двенадцать встречается во многих религиях. Так, например, у Митры 

(Древний Рим) было двенадцать учеников. В христианской религии число 

двенадцать означало избранность (двенадцать патриархов, сыновей Иакова, 

двенадцать колен Израилевых). 

Для мультипликации прием числовой гиперболизации также актуален, но в 

рассматриваемом нами фильме он не применяется. Почему же создатели им не 

воспользовались? Кстати, иные приемы устрашения зрителей в мультфильме 

тоже отсутствуют. Но это легко объяснимо. Ведь в мультфильме Змей, в отличие от 

фольклорного, не отрицательный персонаж. Хотя и положительным его тоже трудно 

назвать, ведь Забаву для Колывана украл все же он. Поэтому назовем подобные 

персонажи неопределившимися. И в данном случае создатели мультфильма сделали 

ставку не на числовую, а на цветовую характеристику персонажа: Змей в 

мультфильме «выкрашен» в красный цвет. 

Красный воспринимался нашими предками двояко: с одной стороны, это 

цвет крови, жизни, веселья, с другой – цвет смерти, так как видимая 

кровь=вытекшая кровь=ушедшая из тела жизнь. Однако противоречия в такой 
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трактовке красного цвета нет, так как во многих языческих религиях 

существовала вера в то, что возродиться человек сможет только после 

смерти. В былине богатырь должен выпустить из дракона всю кровь, потому что 

кровь – это жизнь и, оставь Добрыня хоть каплю крови в его теле, тот мог бы 

ожить. 

Мифологический мотив сражения героя-змееборца с драконом получил 

широкое распространение в фольклоре, а затем проник в литературу в виде легенды 

о святом Георгии, победившем дракона и освободившем предназначенную 

чудовищу девушку. Впоследствии религиозный аспект битвы Добра и Зла 

усиливался за счет появления деталей, однозначно ассоциировавшихся с 

христианством. В былине «Добрыня и Змей» богатырь побеждает Змея, кинув в него 

клобук святой земли. Усиливается этот мотив во второй битве, когда глас с неба 

сообщает Добрыне, сколько еще времени ему понадобится для победы и советует, 

как избавиться от крови дракона. При этом в былине присутствуют ссылки на 

историческую ситуацию. Ведь в этот период христианство, как уже было сказано 

выше, борется с языческими верованиями. Поэтому во многих текстах мать 

Добрыни вручает сыну оберег. «В былине «Добрыня и змей» спор матери с 

сыном в завязке – это столкновение двух мировоззрений и всем сюжетом 

произведения,  всей  композицией  проводится  мысль о  победе  нового  над 

старым» – так однозначно толкует былину В. Г. Смолицкий [7, 185]. Показательно и 

то, что столкновение Добрыни со змеем происходит после купания богатыря в 

Пучай-реке. Название реки ученые связывают с Почайной, рекой, в которой, по 

легенде, Владимир крестил киевлян. Сама обрядность (погружение в воду) 

воспринималась как некое новое магическое действо, противопоставленное 

языческим традициям. А победа Добрыни над змеем воспринималась не только 

как символ торжества христианства (змей – нехристь), но и как победа над 

внешним врагом – половцами. Описание самой битвы несет на себе отпечаток 

противоборства двух религий. 

Воплощением Зла в рассматриваемом мультфильме является купец 

Колыван. Как и большинство его фольклорных прототипов, Колыван обладает 

темной силой: он всегда побеждает в играх. Отрицательность образа Колывана 

подчеркивается не только его необычной способностью, но и голосом, внешним 

видом, речью. В разговоре Колыван довольно часто использует жаргонную лексику 

(арго), он некрасив (в фольклоре все положительные герои должны быть или 

становиться в процессе развития событий красивыми, а отрицательные герои – 

«чудища безобразные», некрасивые люди), его одежда темных тонов, что особенно 

явно видно у него в доме, где преобладает желтый цвет свежеобструганного дерева, 

он неопрятен (сморкается в руку). 

Использование цвета в качестве символа началось еще во времена 

первобытнообщинного строя в наскальной живописи и закрепилось в текстах 

обрядовых песен. В славянском фольклоре наибольшую смысловую нагрузку несут 

белый, зеленый, красный, золотой и черный [1, 107]. 

Возвращаясь к мультфильму, видим, что все отрицательные герои 

(Колыван, Баба-Яга, Бекет) одеты в одежды темных тонов с преобладанием черного 

(темно-коричневый, темно-зеленый), а положительные герои – в светлые или 
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яркие цвета, причем неопределившиеся герои (Змей Горыныч, Князь Киевский) 

«окрашены» преимущественно в красные цвета, что соотносится с 

двойственностью этого символа. Кроме того, часто используется желтый цвет как 

показатель богатства: Бекет, Князь Киевский, Колыван – материального, Забава, 

Елисей – духовного. 

Как видим, в школьной практике возможно сопоставление вербальных и 

аудиовизуальных текстов, однако для проведения подобного анализа требуется 

заранее подготовить класс к восприятию. Во-первых, изучить историческую 

подоплеку событий;  во-вторых, научить видеть и различать средства 

выразительности в каждом из текстов с учетом их специфики; в-третьих, проводить 

параллели между вербальными и визуальными образами, выявлять глубинную 

сущность коллизий.  

К сожалению, не все сегодняшние шестиклассники готовы к подобной работе. 

Большинство из них испытывает затруднения в процессе сопоставления текстов 

разных жанров. В этом случае выходом из ситуации становится интегрированный 

урок литературы и истории с привлечением отдельных элементов 

искусствоведческого анализа.  
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Вольга Палукошка 

 

ДЗЕНЬ СВЯТОЙ ГАННЫ Ў НАРОДНЫМ КАЛЕНДАРЫ 

СТОЛІНШЧЫНЫ І АГУЛЬНАЕЎРАПЕЙСКІМ КАНТЭКСЦЕ 

 

Хрысціянства на славянскіх землях, як вядома, носіць спецыфічны 

характар. Яно вызначаецца перапляценнем язычніцкіх і ўласна хрысціянскіх 

традыцый. Як заўважае Т. Акінчыц, «працэс сінкрэтызацыі, які працякаў 
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перш за ўсё ў форме «прысвойвання» хрысціянскай царквою язычніцкіх 

традыцый, ахапіў галоўным чынам каляндарныя святы і абрады» [1, 156]. 

Гэты працэс – у выніку якога многае знікла, нешта страціла свой 

першапачатковы сэнс, сваю ролю – быў доўгім і складаным. Палессе 

з’яўляецца у гэтым сэнсе унікальнай тэрыторыяй. Як вядома, язычніцтва 

пасля хрышчэння яшчэ доўгі час займала тут трывалыя пазіцыі. Менавіта 

таму палескі матэрыял вылучаецца сваёй разнастайнасцю і архаічнасцю. У 

сувязі з гэтым вельмі цікавым рэгіёнам падаецца Століншчына, дзе па 

сённяшні дзень святкуюць (хоць і не без трансфармацый) Каляды, Шчадрэц, 

Купалле і дзе, як і ў іншых рэгіёнах, многія традыцыі зышлі ў нябыт. Так, 

намі было ўстаноўлена, што ў в. Фядоры, як і на Піншчыне, калісці існаваў у 

жывым бытаванні абрад «Ваджэння Куста», а ў в. Калоднае – валачобніцтва. 

Вялікдзень цікава адзначаўся і ў в. Белавуша. Ганна Пракопаўна Волчык 

(1924 г. н.) расказала, што пасля таго, як прыходзілі раніцай з царквы, 

паснедаўшы, збіраліся дзяўчаты. Яны браліся за рукі «да бы лонцуг по шляху» 

ішлі і спявалі песні. Так праходзілі з аднаго канца вёскі ў другі – «од 

Шляхты чэрэз Мужыкоў і до Сахаліну». А Вера Сцяпанаўна Палукошка 

(1933 г. н.) згадала, што пасля насупраць царквы вадзілі карагоды: 

«Конопелькі гралі (однэ одному под рукі бегалі і кругом)». 

Галоўныя зімовыя святы ў в. Белавуша – традыцыйныя Каляды і Новы 

год (Шчадрэц), на які, па словах В. С. Палукошка, «і з конем ходзілі (радном 

обмотаюць, голову зробляць)». Акрамя гэтага, святкаваліся і Ганны (22 

снежня). Гэтае свята з’яўляецца унікальным не толькі ў кантэксце палескай 

каляндарна-абрадавай традыцыі, а і, увогуле, ўсходнеславянскай. Яго 

апісанне адсутнічае як у акадэмічных выданнях (у прыватнасці, у 

энцыклапедыі «Беларускі фальклор» яно ўвогуле не згадваецца), так і ў 

выданнях, прысвечаных народнаму календару. Праўда, А. Лозка ў кнізе 

«Беларускі народны каляндар» (2002) падае свята, але толькі праз звязаныя з 

ім парэміі і народныя прыкметы: «Прысвятак, што падобны на Савы. Да 

Каляд застаецца роўна два тыдні. «Ганкі – пошчытаны дынькі» (Драгічынскі 

раён)…». Звесткі ж пра абрад, якім яно суправаджалася, зусім  адсутнічаюць. 

Гэта дае падставы лічыць, што апісанне палескага свята «Ганны» яшчэ не 

рабілася. 

Напярэдадні свята («Заўтра Ганны, а ўвечэры збіраемос»), успамінае 

Г. П. Волчык, збіраліся дзяўчаты, хадзілі па хатах і прасілі: «Шчодры вечор, 

добры вечор. Дайце на рушнік прадзіва». В. С. Палукошка прыводзіць крыху 

іншыя словы: «Добры вечор вам, дайце на рушнік прадзіва». Жанчыны тады 

«прадзіво давалі, лён, ручайку; сукроток давалі». Сабраўшы прадзіва, 

дзяўчаты прыходзілі ў хату да адной з сябровак, «у кого помешчэнне большэ 

было, там і сновалі, і кросны ткалі, і белімо». Так працавалі ўсю ноч, а 

пасля, паводле слоў Г. П. Волчык, (на само свята), «у цэркоў носілі да вешалі 

на вобразы». Акрамя таго, па словах В. С. Палукошка, «чаплялі на крэст. По 

дорогах крэсты стоялі такіе». Інфарманты казалі, што такіх «кампаній 

багато ходзіло. Як на Шчодрэц, але ніякой перэдзеўкі не было», «ніяк не 

наражаліся». На жаль, ніякіх песень, спецыяльна прымеркаваных да дня 
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св. Ганны, не захавалася. Магчыма, іх і не было. Інфарманты сцвярджаюць, 

што пры абходзе хат не спявалі, таму што быў пост, але пры прадзенні, як 

прызналася В. С. Палукошка, «каляду спявалі». Магчыма, раней песеннае 

напаўненне свята было больш багатае, але хрысціянства пакінула на абрадзе 

свой след. На наш погляд, гэта звязана з заменай язычніцкага суб’екта свята 

на хрысціянскага: ролю пэўнага жаночага боства ўзяла на сябе святая Ганна, 

маці Багародзіцы. Мяркуем, што ва ўсходніх славян дзень святой Ганны, які 

прыйшоўся на самую доўгую ноч у годзе, супаў з днём язычніцкай багіні, 

апякункі жанчын і жаночых спраў. У сувязі з гэтым перажыў пэўныя 

трансфармацыі і сам абрад, захаваўшыся, тым не менш, у абрадавым 

календары палешукоў як рытуальныя святочныя попрадкі. 

Падобны звычай згадвае Б. Рыбакоў, праўда, у кантэксце 

апакрыфічнага пятнічнага календара і адносна дзвюх галоўных, на яго 

погляд, Пятніц – дзевятай, перад днём Кузьмы і Дзям’яна (да 1 лістапада) і 

дзесятай, перад днём архангела Міхаіла: «Дзве галоўныя пятніцы стаялі на 

пачатку гэтага цікавага і вясёлага сезона, яны быццам адкрывалі яго. 

Святкаванні пачыналіся тканнем <обыденной пелены> (г.зн. вытканай за 

адзін дзень) у гонар 9-й пятніцы. Дзяўчаты калектыўна выконвалі ў адзін 

гэты дзень увесь гадзічны цыкл работ: церабілі лён, пралі, ткалі, бялілі» 

[7, 392]. Сапраўды, дзеянне падобнае, але не сам абрад. Па-першае, у адным 

выпадку дзеянне выконваецца за дзень, а ў другім – за ноч. Па-другое, 

адсутнічае працэс хаджэння. У цытуемай працы даследчык звязвае 

праваслаўную святую Параскеву Пятніцу з язычніцкай багіняй Макошай 

(Мокаш, Макеш, Макуша), выява якой стаяла на Кіеўскім пагорку разам з 

Перуном і іншымі багамі. 

Некаторыя даследчыкі лічаць, што Мокаш «не мела шырокага 

распаўсюджання сярод славян, таму і не атрымала свайго адлюстравання ў іх 

абрадавым фальклоры» [5, 198]. Іншыя ж сцвярджаюць адваротнае: «Мокаш 

была вядомая не толькі ўсходнім славянам, але і заходнім і паўднёвым 

славянам» [2, 132–133]. Чэшскі даследчык Л. Нідэрле лічыць, што 

«сведчаннем таго, што гэтая кіеўская багіня Мокаш не была толькі 

літаратурнай фікцыяй, з’яўляецца таксама тое, што ў паўднёварускім 

фальклоры яна ўтрымалася і па сённяшні дзень, хоць уяўленні пра яе, 

зразумела, значна змяніліся» [6, 312]. Сярод фальклорных твораў 

сустракаюцца легенды, дзе згадваецца як сама багіня, так і святая Параскева 

Пятніца, з вобразам якой зліўся вобраз старажытнай багіні жаночых 

рамёстваў. Амаль ва ўсіх легендах расказваецца пра забарону прасці ў 

пятніцу ці ноччу і пра пакаранні, якія чакалі парушальніц. 

В. Галубкова адзначае: «У народных апавяданнях вобразы Багародзіцы 

і Параскевы Пятніцы з’яўляюцца практычна ідэнтычнымі. Часам інфарманты 

іх нават блытаюць, – і прыводзіць цікавы, у нашым выпадку, прыклад. 

Інфармант паведаміла, што бываюць іконы з выявамі маці і дзіцяці: калі дзіця 

дзяўчынка, то гэта Багародзіца з маленькай Параскевай, а калі жанчына з 

хлопчыкам – гэта святая Пятніца і Хрыстос» [3]. З гэтага відаць, што у 

народнай свядомасці існуе пэўная сувязь паміж святой Параскевай Пятніцай, 
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святой Ганнай (жанчына з малой дзяўчынкай на руках, відавочна, святая 

Ганна з маленькай Марыяй) і Багародзіцай (адпаведна, з Сынам). Даследчыца 

лічыць, што «ў цэнтры шанавання Божай Маці і Параскевы Пятніцы 

знаходзіцца тэма нараджэння і шлюбу, у якой заўважаецца вобраз вялікай 

багіні, у далёкім мінулым звязанай з земляробствам… Тэма нараджэння ў 

«багародзічныя дні» (Благавешчанне, Раздво, Успенне і інш.) процістаіць 

адміранню прыроды, прадвызначае яе адраджэнне» [3]. У такім выпадку 

смела можна казаць, што Ганны – менавіта такі дзень (22 снежня – зачацце 

праведнай Ганнай Прысвятой Багародзіцы; 21–22 снежня – дзень зімовага 

процістаяння, самы кароткі дзень у годзе і самая доўгая ноч). У народзе 

заўважалі: «На зачатие святой Анны осень кончается, зима начинается» [10, 

447], «Ганны – прыбавіцца багата дня» [9, 60–61], «Од Ганнён дванаццаць 

рабочых дзён до Рожэства» [9, 61]. А на Украіне Ганны называлі «родинами 

сонця» [8, 157]. Часавыя межы гэтага свята добра вызначаныя і сярод 

белавушанцаў: «У Піліповку. От Ганнэй 15 дней до Роздва» (Волчык Г. П.), 

«От кажуць: «От Ганнэй 12 дней», –  а выходзіць 15» (Палукошка В. С.). 

Тут відавочная сувязь з Раздвом (Калядамі), але пры гэтым паўстае пытанне: 

чаму гаворыцца пра 12 дзён, калі вядома, што паміж імі, на самай справе, 15? 

Зразумела, што 12 дзён сімвалізуюць месяцы года, але чаму аказваюцца 

«лішнімі» тры дні? Адказ мы можам знайсці, калі звернемся да еўрапейскага 

народнага календара. 

Так, у большасці заходнееўрапейскіх краін самым кароткім днём 

традыцыйна лічыцца 13 снежня, калі адзначаецца дзень святой Люцыі. Гэтая 

неадпаведнасць рэальнасці звязана з пераходам ад юліанскага календара да 

грыгарыянскага. Паміж днём святой Люцыі і каталіцкім Раздвом роўна 

дванаццаць дзён, а вось ў некаторых раёнах Румыніі лічылі, што «ад Ганны 

(9 снежня) і да Спірыдона (12 снежня) дзень і ноч «стаяць на месцы», дзень 

пачынае павялічвацца толькі са Спірыдона» [4, 287]. Таму гэтыя «лішнія» 

дні, відаць, успрымаліся як адно цэлае (тры = аднаму). 

У еўрапейскіх краінах, як і на Палессі, таксама існавала традыцыя 

хаджэння ў самую доўгую ноч. Фіны, напрыклад, у гэтую ноч выпякалі хлеб, 

які павінны былі з’есці раніцай на Раздво. «У ноч, калі пяклі хлеб на Раздво, 

было прынята хадзіць да суседзей прасіць «падаянне» ў форме пірагоў» 

[4, 128], у Германіі, напярэдадні дня святой Люцыі, «вечарам дзяўчаты 

хадзілі ад дома да дома, апранутыя ў белыя сукенкі, з вянцом нявесты на 

галаве» [4, 145], «у Маравіі ў дзень святой Люцыі хадзіла па вёсках 

адначасова некалькі Люцый з апалонікамі ў руках. Яны моўчкі танцавалі ў 

кожным доме, стукаючы апалонікамі…» [4, 207]. У згаданых краінах святая 

Люцыя, як і святая Параскева Пятніца, а таксама язычніцкая багіня Мокаш, 

мае дачыненне да ткацтва: існавалі забароны на ткацтва ў гэты дзень і вера ў 

пакаранне парушальніц, а ў некаторых месцах, наадварот, «рэкамендавалася 

пачынаць хатнія справы: прасці, ткаць і г. д. Лічылі, што калі пачнеш работу 

ў гэты дзень, то цэлы год будзеш яе рабіць хутка і з задавальненнем» [4, 287]. 

Зыходзячы з прыведзеных фактаў, мы можам дапусціць магчымасць 

існавання агульнаеўрапейскага жаночага боства, якое ў розных формах 
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ушаноўваецца еўрапейцамі і па сённяшні дзень. Нягледзячы на тое, што зараз 

аднародныя святы адзначаюцца ў розныя дні, раней свята гэтай багіні 

прыпадала на самы кароткі дзень у годзе. 
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Аляксандр Яфімаў  

 

ХРЫСЦІЯНСКІЯ ЭЛЕМЕНТЫ Ў БЕЛАРУСКІХ  

ЛАЦІНАМОЎНЫХ ПАЭМАХ ХVІ – ХVІІ стст. 

 

У той час калі краіны Заходняй Еўропы пераходзілі да развіцця 

нацыянальных моў, у ВКЛ толькі пачалася «мода» на лаціну і антычную 

культуру. Гэтая з’ява была выклікана шэрагам геапалітычных, культурных і 

іншых фактараў і працягвалася прыкладна з канца ХV да канца ХVІІІ ст., 

дасягнуўшы піка ў ХVІ–ХVІІ стст. Але  ў такім спазненні былі і станоўчыя 

моманты: нашыя продкі звярнуліся адразу да класічнай лацінскай мовы, 

мінуючы «прамежкавы» этап «lingua vulgaris», праз які заходнееўрапейскія 

краіны праходзілі некалькі стагоддзяў.   

Тое ж характарна і для літаратуры: беларускія аўтары ХVІ–ХVІІ стст., 

ствараючы творы на лацінскай мове, арыентаваліся на класічныя ўзоры 
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антычнасці. Для эпічных паэм такім узорам у першую чаргу была «Энэіда» 

Вергілія, якая сама шмат у чым пераймала больш старажытныя творы Гамера 

(першыя шэсць кніг – «Адысею», астатнія – «Іліаду»).  

Арыентацыя на антычны эталон патрабавала захавання ў творах 

характэрных элементаў формы (лацінская мова; выкарыстанне гекзаметра і г. 

д.) і зместу (сістэма вобразаў і інш.). Таму ў беларускіх лацінамоўных паэмах 

ХVІ–ХVІІ стст., прысвечаных гісторыі хрысціянскай Беларусі, побач з 

рэальнымі асобамі дзейнічаюць антычныя багі, музы, Мойры-Паркі і 

падобныя персанажы. Аднак гэтыя творы пісаліся ўсё ж у іншых (у 

параўнанні з арыгіналам) гістарычна-культурных умовах, таму яны маюць 

свае асаблівасці, змяшчаюць элементы, якіх у прынцыпе не магло быць у 

антычных паэмах.  

 «Пруская вайна» была выдадзена ў 1516 г. у Кракаве ў якасці 

ключавога твора паэтычнага зборніка Яна Вісліцкага, прысвечанага каралю 

Жыгімонту. Сам паэт скончыў Ягелонскі ўніверсітэт у Кракаве, атрымаў 

ступень бакалаўра і магістра, пасля чаго выкладаў там жа філасофію 

Арыстоцеля і рыторыку Цыцэрона.   

Ужо ў кнізе 1 можна бачыць яскравы прыклад сінтэзу антычнай і 

хрысціянскай (каталіцкай) культур – у творы побач стаяць вобразы антычных 

багоў і Панны Марыі: 

Шчыра ўскладаю малітву сваю аб прыхільнай падтрымцы: [*1] 

Панна Марыя, ты чыстага неба цудоўны пачатак, 

А для паэтаў убогіх натхнення струмень невычэрпны! 

Шчодра квітнее яна міласэрнасцю вечнай і дорыць 

Шчыра сваю дапамогу смяротным слабым у іх дзеях. 

Дапамажы ж ты і нашаму твору, Найчыстая Маці [5, 117]. 

Структура наступнага эпізода з кнігі 2 (пасля малітвы Ягайлы перад 

Грудвальскай бітвай; гаворка пра св. Станіслава. – Аўт.) тыповая для 

антычных паэм: 

Раптам з’явілася ў недасягальных нябесных вышынях 

Светлая біскупа  здань – адусюль яе бачыў ён добра, <...> 

Гэткія словы патолі яму дасылаў ён прыхільна: 

«Моцны Айцец спачувае слязам тваім горкім і скрушным, 

Смутным маленням – цяпер павярнуўся да вас Ён спагадна. 

Узнагародзіць Ён лёсам шчаслівым цябе, тваё войска. 

Будзе па волі Яго: пераможаным вам пераможцы, 

Братава войска разбіўшы, саступяць усё ж такі ўрэшце. 

Сілай магутнай сваёй захапі іх харугвы – хай потым 

Купал касцёла майго дарагія кляйноты ўпрыгожаць; 

Ты ж да магілы маёй прынясі і ўмацуй там надзейна 

На мануменце шчыты і харугвы князёў з каралямі. 

У важны момант герою на дапамогу прыходзіць бог альбо іншы 

міфічны персанаж, аднак у «Прускай вайне» гэтую функцыю выконвае 

хрысціянскі святы – біскуп Станіслаў, патрон (заступнік) Польшчы. Паводле 

сюжэта хрысціяне ваююць з хрысціянамі, г. зн. у іх адзіны Бог, які сам не 



218 

можа дапамагаць аднаму з бакоў. А вось святы, тым больш патрон – можа. 

Прыгадаем «Іліяду»: і ў ахейцаў, і ў траянцаў адны і тыя ж багі; галоўны бог, 

Зеўс, застаецца быццам нейтральным, у той час як многія іншыя 

падтрымліваюць адзін з народаў (Гера, Афіна, Пасейдон – ахейцаў; 

Артыміда, Афрадыта, Апалон, Арэс – траянцаў).   

Загад Станіслава захапіць харугвы, знамёны і шчыты, каб потым 

змясціць іх у яго касцёле, нават на яго магіле, нагадвае антычнае 

ахвярапрынашэнне багам, якія спрыялі перамозе. У рэальным жыцці трафеі 

маглі б выстаўляцца ў касцёле. У тэксце выглядае так, быццам Станіслаў 

патрабуе прынесці сімвалічную ахвяру ў «свой» храм. 

Калі выраз «Моцны Айцец» не абавязкова можа абазначаць 

хрысціянскага Бога-Айца (у рэчышчы антычнай культуры можна пабачыць у 

гэтым вобразе Зеўса-Юпітэра), то выраз «Будзе па волі Яго» адназначна 

адлюстроўвае канцэпцыю монатэізму з догмай «На ўсё воля Божая».  

Акрамя гэтага, можна сказаць, што аўтар выкарыстоўвае ў творы т. зв. 

«правобраз» (Ягайла – Жыгімонт) – «определенные представительные 

отношения, которыми конкретные лица, события и установления связаны с 

соответствующими лицами, событиями и установлениями более позднего 

времени...» [1, гл. 7]. Фактычна пра гэтыя ж адносіны піша даследчык і 

перакладчык Ж. В. Некрашэвіч-Кароткая: «...перамога ў Грунвальдскай бітве 

з’яўляецца найлепшым аргументам для ўсіх цяперашніх і будучых ворагаў на 

карысць ваеннай моцы Жыгімонта: раз яго дзед Ягайла здабыў  гэтую 

слаўную перамогу, то і ўнук, без сумненняў, будзе вартым прадаўжальнікам 

яго ратнай справы...» [5, 51]. 

Паняцце правобраза было сфармулявана індуктыўным метадам пры 

аналізе біблейскіх тэкстаў, г. зн., пазатэкставыя фактары пад увагу не 

браліся. Такім чынам, яно не з’яўляецца выключна тэалагічным, што 

дазваляе выкарыстоўваць гэтае паняцце і ў адносінах да мастацкай 

літаратуры, калі яно адпавядае асноўным патрабаванням:  

1). Павінен інснаваць які-небудзь пункт падабенства або аналогіі  

паміж правобразам і вобразам. Гэта, аднак, не выключае, што паміж імі ня 

можа быць мноства адрозненняў. 2) Падабенства можна лічыць правобразам 

тады, калі ёсць які-небудзь доказ Боскага пацверджання адпаведных 

правобразаў і вобразаў, хоць такое пацверджанне можа быць фармальна і не 

выяўлена. (Трэба нагадаць, што ў межах «Прускай вайны» існуюць сваі багі, 

якія якраз і кажуць пра падабенства герояў. – Аўт.) 3). Правобраз павінен 

адлюстроўваць тое, што адбудзецца ў будучыні. Правобразнасць –  асобая 

форма прароцтва [1, гл. 7]. 

Такім чынам, можна казаць пра ўплыў біблейскай традыцыі, бо 

правобраз характэрны ў першую чаргу менавіта для Бібліі, а ў антычных 

паэмах увогуле не сустракаецца.   

Паэма «Радзівіліяда або пра жыццё і дзеі, слаўныя подзвігі 

бессмяротнай памяці найсвятлейшага пана Мікалая Радзівіла, князя ў 

Дубінках і Біржы Віленскага княства, а таксама наймацнейшага ваяводы 

войскаў Вялікага Княства Літоўскага», напісаная Янам Радванам, пабачыла 
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свет у 1592 г. як частка панегірычнага зборніка, што быў выдадзены ў Вільні. 

Твор прысвечаны Мікалаю Радзівілу Рудому (Шостаму), вялікаму канцлеру і 

гетману ВКЛ, князю Свяшчэнай Рымскай Імперыі, які памёр у 1584 г. 

Мікалай Радзівіл адным з першых літоўскіх магнатаў прыняў кальвінізм і 

актыўна садзейнічаў яго распаўсюджанню ў ВКЛ; кальвіністам быў і Ян 

Радван.  

У кнізе 1 радкі «Бог адзін над зямлёю і небам» – адлюстраванне 

канцэпцыі монатэізму, пра што сведчыць падрабязнае апісанне магутнасці і 

ўплыву Бога: 

Першае ведаеш сам: Бог адзін над зямлёю і небам, 

Воляй магутнай сваёй толькі Ён над усім валадарыць, 

Неба і нетры марэй, і журботнае царства памерлых 

Цалкам адкрыты Яму, бачыць лёсы людскія, правіны, 

Можа за грэх пакараць Ён не толькі дзяцей, а і ўнукаў! 

Буду цябе я вучыць, настаўляючы словам праўдзівым: 

Станься падобным багам, ды не толькі душы несмяротнай –  

Целу настолькі ж спрыяй, развівай – хай смяротныя! – члены! 

Праведнік можа чакаць блаславёную радасць па смерці <...>. 

Няглядзячы на тое, што ў паэме ўжываецца, напрыклад, вобраз Марса, 

з гэтага ўрыўка вынікае, што насамрэч няма багоў з рознымі сферамі ўплыву 

(як гэта было ў антычнай міфалогіі), ёсць адзіны Бог, які ўладарыць над 

усім – фактычна, хрысціянскі Бог-Айцец.   

Фраза «Можа за грэх пакараць Ён не толькі дзяцей, а і ўнукаў» 

небеспадстаўна нагадвае Біблію: «Я Гасподзь, Бог твой, Бог руплівец, Які 

карае дзяцей за віну бацькоў да трэцяга і чацьвёртага роду» [Сыход. 20:5].    

Рысы пратэстанцкага ўплыву можна заўважыць у фрагменце «Станься 

падобным багам, ды не толькі душы несмяротнай». Як вядома, да 

Рэфармацыі хрысціяне бачылі магчымасць здабыць несмяротнасць менавіта ў 

выратаванні душы, а пратэстанты пачалі развіваць канцэпцыю, паводле якой 

несмяротнасць можна здабыць іншымі шляхамі: працай, выбітнымі 

ўчынкамі, вайсковымі дасягненнямі і г. д.  

Цікава, што паэт вылучае радок «бо недастойная рэч – прыхіляцца да 

славы другога» – гэта можна разглядаць як аўтарскі пратэст супраць 

дынастычнасці і арыстакратычнасці, што нетыпова для антычнай традыцыі і 

для Старога Запавета, але натуральна ў рэчышчы пратэстантызму: 

Бо недастойная рэч – прыхіляцца да славы другога. 

Цнота вышэй за радство, а адвага – паважней за тытул.  
Думка «цнота вышэй за радство, а павага за тытул» карэлюецца з 

папярэдняй цытатай і таксама сведчыць менавіта аб пратэстанцкім ўплыве, 

бо, паводле пратэстантызму, чалавек павінен дасягнуць чаго-небудзь 

уласнымі ўчынкамі.  

Далей у кнізе 3:  

(Сон. – Аўт.) 

Вось бесцялесная здань з Элізійскіх палёў  прыляцела: 

Вітаўт Кейстутавіч сам перад князем стаяў.  
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Не будзем спыняцца на тым, што здань хрысціянскага князя Вітаўта 

прыляцела з Элізійскіх палёў – паводле антычнай міфалогіі, гэта частка свету 

памерлых, дзе заўжды вясна, і дзе лепшыя героі бавяць свой час без турботаў 

і суму [6, 231–232]. Цікавасць выклікае выкарыстанне вобраза Вітаўта само 

па сабе. Князь не з’яўляецца ні богам, ні святым. Аднак, калі зыходзіць з 

таго, што аўтар паэмы быў пратэстантам, гэта выглядае натуральным, бо 

пратэстанты не вызнаюць святых. У той жа час пэўным аналагам вобраза 

Вітаўта з’яўляецца Тырэсій з «Адысеі» Гамера: цень Тырэсія прадказвае 

Адысею лёс і дае парады. Акрамя гэтага, ёсць падобны вобраз і ў «Энэідзе»: 

калі галоўны герой засынае, да яго прылятае «нехта, падобны да Меркурыя» 

[5, 192]. Такім чынам, падабенства з «Адысеяй» палягае ў тым, што з героем 

размаўляе цень чалавека (не бога і не запаветнай асобы), падабенства з 

«Энэідай» – у тым, што цені самі прылятаюць да героеў у той час, калі яны 

спяць. У рэшце цяжка сказаць, якая традыцыя – антычная ці пратэстанцкая – 

знайшла ўвасабленне ў дадзеным эпізодзе. 

Асобна трэба вылучыць «няўпэўненасць», з якой гаворыць здань князя.  

У яе прамове ёсць словы «мяркую», «думаю». Гэта сведчыць пра тое, што 

здань не ведае будучыні, яна можа толькі натхняць героя, матываваць яго 

пэўнымі аргументамі. У гэтым праяўляецца рацыянальны, а не 

правідэнцыйны пачатак зданні, што адпавядае пратэстанцкаму светапогляду. 

Таксама па-пратэстанцку выглядае ўрывак пра славу, якую герой можа 

атрымаць не за выратаванне душы, а, напрыклад,  за перамогу. Пры гэтым 

важна адзначыць, што перамога ў «Радзівіліядзе»  прынцыпова адрозніваецца 

ад перамогі ў «Прускай вайне», дзе яна з’яўляецца фактам, які пакуль яшчэ 

не адбыўся, аднак абавязкова адбудзецца, бо такая воля Бога. 

У «Радзівіліядзе» матыў наканаванасці практычна атсутнічае, таму калі герой  

здабудзе перамогу – гэта стане яго ўласным дасягненнем, за які ён і атрымае 

гонар і славу. Нават малітва да Бога не атрымлівае адназначнага адказу: 

Так ён сказаў, і нябесны Айцец, скалануўшы грымотна 

Шаты Алімпа, нібыта пацвердзіў: пачулі малітву! 

Неба качнула са звонам  сузор’ямі срэбнымі ціха: 

Гэта азваўся сам Бог –  ты не мусіш баяцца!    

Цікава: «малітву пачулі, баяцца не мусіш», але ніякай гарантыі 

дапамогі няма, усё быццам застаецца ў руках чалавека – гэта і ёсць 

адлюстраванне пратэстанцкага светапогляду.  

«Язафатыда, або Пра забойства Язафата Кунцэвіча, арцыбіскупа 

Полацкага, грэцкага набажэнства, забітага схізматыкамі ў Віцебску за 

[абарону] уніі і Святога рымскага апостальскага стальца, у трох кнігах». 

Надрукаваная ў 1628 г., найбольш верагодна ў Вільні ў друкарні езуіцкай 

акадэміі. Верагодным аўтарам лічыцца Язафат Ісаковіч. Таксама існуе 

меркаванне, што паэму напісаў Мікалай Кміціц [4].  

Трэба адзначыць, што «Язафатыда» прынцыпова адрозніваецца ад 

«Прускай вайны» і «Радзівіліяды», бо з’яўляецца агіяграфічнай, а не героіка-

эпічнай паэмай. «Вытанчаная і дасканалая мастацкая сістэма антычнай паэзіі 

з  усталяваным наборам фармальных прадпісанняў прыстасоўвалася творцамі 
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эпохі Рэнесансу да задач, звязаных з прапагандай хрысціянскіх ідэалаў. 

Лацінская паэзія была найбольш прыдатнай абалонкай для рэалізацыі 

падобнага мастацкага праекту» [3, 171–172]. 

І ў гэтым творы галоўнай сілай з’яўляюцца не музы і не антычныя багі, 

а «Айцец наш нябесны», які нагадвае хрысціянскага Бога-Айца: 

Так вось усё ўладкаваў патаемна Айцец наш нябесны, 

Потым раптоўна працяў ясным промнем Кунцэвічу сэрца, 

З неба яму абудзіў паслухмяны і цямлівы розум,  

Велічны голас падаў з вышыні неабсяжнага неба. 

Аднак, трэба адзначыць, што выраз «Айцец Багоў» ужываецца і ў 

«Энэідзе» ў адносінах да Юпітэра. Можна сказаць, што аўтар «Язафатыды» 

зрабіў пэўны сінтэз вобразаў антычнага Юпітэра і хрысціянскага Бога-Айца, 

але менавіта хрысціянскія ўяўленні пра Бога ў творы, натуральна, дамінуюць.    

Бог у «Язафатыдзе» з’яўляецца ўсемагутнай істотай. Ён мае 

абсалютную ўладу і не залежыць, напрыклад, ад Паркаў ці іншых багоў, што 

нехарактэрна для антычных твораў, але тыпова для парадыгмы монатэізму. 

Акрамя гэтага, можна лёгка заўважыць старазапаветныя біблейскія матывы: 

Бог сочыць за людзьмі, гневаецца на іх, жадае пакараць, аднак бачыць 

праведнікаў і дае выратаванне: 

Гневаўся Боскі Айцец, ад людзей непакорных і звадных 

Позірк адвёў, бо яны занядбалі святыя прысягі, 

Кінулі Боскі алтар, што раней напаўняўся ахвярай!.. 

Праўда, убачыў Пан Бог, што мужы з базыльянскага племя 

Сэрцы набожна свае да нябёсаў з прысягай узносяць, 

З Рымам гатовы злучыць у змаганні супольным правіцы, 

Мужна, з гатоўнасцю ўсе ў барацьбу не баяцца ўключыцца, –  

Толькі тады Валадар саступіў у заслужаным гневе. 

Здаецца, трэба асобна падкрэсліць, што праведнікамі, дзякуючы якім 

Бог «саступае ў заслужаным гневе» ў творы з’яўляюцца прадстаўнікі Ордэна 

Базыльян, г. зн. уніяты. У рэчышчы імітацыі антычных паэм гэта нонсэнс, у 

рэчышчы твора пра Язафата Кунцэвіча – заканамернасць.  

«Служка крылаты» з наступнага ўрыўка, з аднаго боку, падобны на 

антычнага Гермеса (Меркурыя), які меў крылатыя сандалі, быў пасярэднікам 

паміж багамі і людзьмі [2, 241]. Аднак  па кантэксце гэты вобраз больш 

нагадвае біблейскага «Анёла  Гасподняга», ці «Анёла Смерці» (у іудзейскім 

каноне)  [1Пар. 24:15–17]: 

Служку крылатага Бог заклікае, загадвае строга 

Дзверы святыні збурыць ды абрушыць жалезную браму 

З іншага боку – яна ўсе малітвы прымала спрадвеку. 

Сотнямі згіне народ, незлічоныя бедствы настануць, 

Шмат пакаранняў ліхіх: і нястача, і пошасць, і голад. 

Сон Язафата Кунцэвіча, у якім Васілій Вялікі сустракае героя на небе, 

адказвае на розныя пытанні, дае пэўныя парады і прадказвае будучыню, 

нагадвае сюжэт «Боскай камедыі» Дантэ (пачатак ХІV ст.), дзе функцыю 

правадыра выконвае Вергілій: 
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Неба бліскучы прастор перад ім нечакана раскрыўся, 

Вось Язафата цяпер запрашаюць да Боскіх пакояў <...>. 

Першы ж да вучня свайго падыходзіць Васілій Вялікі, 

Крэпка сціскае яго, абдымае за шыю ласкава <...>. 

Глянуў між тым Язафат з той калыскі ружовага сонца – 

Кіеўскі край пад сабой ён свабодна і ясна пабачыў. 

Там, над тым местам, сабор уладыкаў высокіх сышоўся. 

Годна ўстаюць па чарзе з грэцкай мітрай на чолах высокіх, 

Скіпетрам знак падаюць, пурпуровай прыгожай накідкай 

Плечы прыкрылі свае. Пра айцоў тых даведацца хоча 

Наш арцыбіскуп даўно. «Што за панства такое? – пытае. – 

Што за мужы занялі ў гэтым сходзе выдатныя месцы?» 

Кажа айцец: «Гэта там, у палацах бязмежнага неба 

Душы вялебных айцоў рымскай веры».  

Дантэ, як лічыцца, пазычыў гэты сюжэт у самога Вергілія (фрагмент 

«Энеіды», дзе Эней трапляе ў Тартар, каб пабачыць свайго бацьку), а 

Вергілій – у гамераўскай «Адысеі» (эпізод, калі Адысей адпраўляецца ў 

царства памерлых, каб паразмаўляць з прарокам Тырэсіям). З іншага боку, 

аналаг можна заўважыць і ў старажытнарускім (перакладзеным і 

пераробленым на аснове грэчаскага арыгіналу) помніку «Хаджэнне 

Багародзіцы па пакутах», які датуецца XII ст. У гэтым апокрыфе правадыром 

з’яўляецца архангел Міхаіл.    

У любым выпадку, вобраз Васіля Вялікага (хрысціянскага архіепіскапа, 

заснавальніка Базыльянскага Ордэна) і ўсхваленне «вялебных айцоў рымскай 

веры з грэцкай мітрай на чолах высокіх» (г. зн. уніятаў) з’яўляюцца чыста 

хрысціянскімі элементамі.  
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ДУАЛИЗМ ПОМИНАЛЬНЫХ ДУХОВНЫХ СТИХОВ 

 

В 2002 году фольклорная экспедиция БГАМ под научным 

руководством Л. Ф. Костюковец проходила в Кричевском районе 

Могилевской области. Уже ближе к ее завершению мы несколько раз 

проводили сеансы записи на территории современной Смоленской области в 

деревне Зимонино [*1], которая в настоящее время расположена на самой 

границе между Беларусью и Россией. Роль межи, разделяющей наши страны 

в этом регионе, выполняет река Остёр. 

Современная деревня Зимонино Надейковичского с/с Шумячского 

района Смоленской области до передачи части белорусских земель в состав 

России в 20-х годах ХХ в. входила в состав Климовичского уезда 

Могилёвской губернии, а ещё раньше – Великого княжества Литовского. В 

наши дни Зимонино – «Памятник археологии общероссийского значения» 

[2]. Археологами в 1 км к юго-востоку от деревни открыты 38 курганов. 

«Шаровидные курганы высотой до 3,5 м насыпаны древнерусским 

населением в XI–начале XIII века» – читаем мы в электронной википедии [2]. 

Так как территория современного Зимонино в указанный период была 

заселена кривичскими племенами, традиционная культура автохтонных 

жителей Зимонино в наши дни представляет собой наследие предков – 

западных балтов кривичей. 

Во время фольклорной экспедиции БГАМ под научным руководством 

Л. Ф. Костюковец 2002 года нами были зафиксированы замечательные 

образцы поминальных духовных стихов и псальм. Самым ярким событием, 

настоящей духовной радостью стала фиксация фрагмента духовного стиха о 

Голубиной книге – «Із-за леса, леса цёмныга» от белорусской 

исполнительницы Анны Лукьяновны Мураевой (1917 г. р.) из деревни 

Зимонино Шумячского района Смоленской области. Певица на тот момент 

приболела (охрипла) и нам пришлось приложить немало усилий, чтобы 

запись вообще состоялась. Анна Лукьяновна спела несколько строк 

мировоззренческого духовного стиха «па сшытку», в который этот, а также 

популярные на Смоленщине поминальные духовные стихи «спісала з сшытку 

ў старой жанчыны з г. Пачанок гадоў 30 – 35 таму», – как сказала сама 

певица. Из-за того, что последний лист в тетради был утрачен, Анна 

Лукьяновна спела лишь небольшой отрывок. Тот факт, что стих был 

зафиксирован нами не от непосредственного представителя традиции 
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складывания и исполнения духовных стихов, а от вторичного информатора, 

во многом объясняет лаконичность варианта и его незавершенность. 

Пение поминальных духовных стихов и псальм во время различных 

этапов чрезвычайно развитого на территории Смоленской области 

погребального и поминального обрядов и в наши дни является обязательным. 

Об этом может свидетельствовать изданный в 2003 г. II том Смоленского 

музыкально-этнографического сборника, полностью посвященный 

похоронному обряду, плачам и поминальным стихам Смоленщины [6]. К 

сожалению, приводя духовные стихи пограничного региона, авторы ничего 

не говорят о национальном своеобразии области, большая часть жителей 

которой является белорусами (весь материал представлен как русский). 

Традиция похорон и пóминов (как называется обряд на указанной 

Смоленщине) на территории русско-белорусского пограничья раскрывается в 

статье Е. Н. Разумовской [3, 88 – 107], о поминальных обрядах 40-го дня в 

д. Бересток рассказывает А. В. Сергаева в своей публикации в журнале 

«Живая старина» [5]. В 2003 г. под моим руководством студенткой отделения 

«музыковедение» ФКМ факультета БГАМ Е. Фёдоровой была написана 

курсовая работа по фольклору «Духоўныя вершы Крычаўска-Шумячскага 

памежжа, запісаныя ў фалькорнай экспедыцыі 2002 г. пад кіраўніцтвам 

Л. П. Касцюкавец». 

Один из ярких моментов в раскрытии образов поминальных духовных 

стихов – постоянное соотношение двух миров – христианского 

мировоззрения (в его православном преломлении) и языческого. 

Ознакомившись с репертуаром поминальных и погребальных 

духовных стихов и псальм по Смоленскому сборнику [6], можно сделать 

вывод, что в наши дни во время похорон и пóмина исполняются как 

духовные стихи различных жанров (эсхатологические, апокалиптические, 

социальной направленности, агиографические), так и псальмы. Часто звучат 

лирницкие псальмы «Сиротка», о Юрии и цмоке, известные рождественские 

псальмы-колядки, страстные псальмы. Поют на похоронах и баллады [*2]. 

Обозначение различных видов и жанров одним условным названием 

«духовные стихи» (в данном случае – поминальные) было свойственно 

этнографическим, а также песенным сборникам ХIХ – начала ХХ веков. 

Большое место среди поминальных стихов в современном Смоленском 

этнографическом сборнике отведено «Лазарю» [6, №№ 193 – 202, 479 – 

495], который, опираясь на данные этнографов ХIХ – начала ХХ вв., а также 

современные записи, не является собственно поминальным стихом. Как 

отмечают сами авторы Сборника, такое переосмысление функционирования 

духовных стихов различных жанров может свидетельствовать о 

трансформации погребально-поминального обряда Смоленщины на 

протяжении ХХ в.: «Вполне возможно, что приуроченность стихов к 

похоронному обряду – явление относительно недавнего времени, однако 

обеспечившее хорошую сохранность этого жанра благодаря постоянной его 

востребованности. <…> стихи заполнили собой лакуны, образовавшиеся в 

условиях отсутствия церковных богослужений, и стали своеобразными 
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заместителями церковных песнопений чина отпевания» [6, 136]. На 

территории Смоленской области сейчас в качестве «поминальных» поются 

стихи и псальмы различных жанров, которые в сознании певиц [* 3] вообще 

ассоциируются со святыми песнями, исполняемыми в самый трагичный 

момент – на похоронах. Поэтому здесь естественно появление в качестве 

поминальных таких стихов, как Алексей Божий человек, Сон Пресвятой 

Богородицы и других.  

Без сомнения, на переосмысление духовных стихов повлияло также 

исчезновение института лирництва-старцóв, которые здесь жили и пели 

стихи под аккомпанемент лиры еще до войны (об этом в Смоленском 

сборнике приводятся ценные сведения). Наша исполнительница 

А. Л. Мураева на вопрос о лирниках сообщила: «Адзін нішчэй. Па кустах 

хадзіў з Дзягавіч». На вопрос, как его звали, ответила: «Сяргей. Можа, і 

Бародзіч, нам гаварылі, быў з Дзягавіч... О, так пеў дужа ён харашо. Песні 

пеў і як кароў выганяюць, на ранке, і пакойнікаў памінаў вот так эта, і на 

ліры іграў ён. Із Дзягавіч быў, чалавек такі хадзіў. Толькі ён адну песню 

спеваў, так эта не песня, а проста малітва такая – дажэ забыла. Пра 

Лазаря ета ён спяваў» [* 4]. На мой же вопрос, пел ли он «Алексея Божьего 

человека», певица сказала: «Тож, кажэцца, спеваў ета. <…> Пасля вайны 

лірнікаў не было. Толька да вайны». О «жалóбных стихах» (как называли 

поминальные духовные стихи в Могилевской губернии) в свое время писал 

Е. Романов в «Очерке быта нищих Могилевской губернии и их условный 

язык («любецкий лемент»)»: они «наиболее любимые и весьма 

распространенные над покойниками, вместо чтения псалтири и при 

погребении в отсутствии причта» [4,  123]. 

Сюжеты стихов, зафиксированных нами от четырех исполнителей [*5] 

в различные дни записи, следующие: о расставании души с телом, плач 

земли  с включением мотива страшного суда, сон Пресвятой Богородицы, о 

младом юноше  [*6], встреча Божьей Матери с тремя «юдамi нiкряшчонымi». 

Собственно поминальные стихи исполняются при прощании с умершим на 

помине. В наших записях  это варианты с инципитами «А пакойная душа 

Богу молiцца», «А пакойная душа ўсё «прашчай» гаварiць», «А пакойная 

душа са двара уходзiць», «Как у горенкi, как у новенькай». Многие стихи 

исполняются ночью, над покойным – «Как уснула (iмя) да крепкам сном». 

Не совсем обычно восприятие самими исполнителями главного 

персонажа духовных стихов о расставании покойной души (имярек) с телом. 

С одной стороны – она уже ушла в мир иной, с другого  ракурса – такой же 

живой человек, как и все присутствующие во время помина: «А Валодзіна 

душа Богу моліцца, Богу моліцца (й), дамой просіцца: «А пусціця дамой  

сянні помін(ы) мой, сянні помін(ы) мой, а я сам пыгляжу за парядычкам». 

Такое двоемирие – дуалистичное восприятие мира живых и мёртвых – 

типичное явление в поминальных духовных стихах. Стихи здесь словно 

выполняют функцию связующей нити, объединяющей два мира. Даже 

исполнение духовных стихов – отстранённое. Сами родные, переживающие 

горе, в большинстве случаев не поют, а только присутствуют при 
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неподвластных реальному восприятию диалогах с ушедшими 

родственниками. Это внешнее спокойствие, с которым исполняются 

поминальные духовные стихи, на самом деле имеют большое 

психологическое, терапевтическое значение. Они призваны помочь людям 

пережить постигшие их горе потери родного человека. Главный смысл этих 

произведений – тема неизбежности смерти в христианском смысле – душа 

неподвластна смерти, а, значит, смерть не страшна, пройдёт определённый 

отрезок времени и родные обязательно встретятся, потому и разговаривают с 

душами умерших родственников на удивление спокойно, ласково, с 

использованием уменьшительно-ласкательной лексики, нежных эпитетов: 

«мамычка», «радзiцелькi». Поэтика поминальных духовных стихов 

родственна сиротским свадебным песням. Эти жанры объединяют общие 

лексические комплексы – обращения к умершим родителям, невозможность 

поднять их из могилы: «Адгукнулась мама у цёмнай цямніцэ, У цёмнай 

цямніцэ, у чорнай грабніцэ. А я ціпер, дзеткі, за трёмі замкамі. Первы мой 

замочэк – зямелька, дзярночэк. А другой мой замочэк – жоўценькі пясочэк. А 

треці мой замочэк – грабавыя доскі», – слышим мы в поминальном 

духовном стихе, прочитанном А. Л. Мураевой. 

Другая жанровая сфера, с которой наиболее близко соприкасаются 

поминальные духовные стихи, – плачи, причеты, голошения.  

В поминальном обряде Смоленщины особо следует отметить 

восприятие поминального стола у поющих. Этот образ с его «сталамі 

цясовымі, пазасланымі», «госцікамі зазванымі» [6, № 13, 333], «скатертями 

бялёными», воскрешает традиционное застолье из свадебных песен. С 

большой силой воспринимается эта страшная параллель с золотым сечением 

жизненного цикла – свадебным застольем – и горестным неизбежным 

завершением – поминальным прощальной трапезой.  

Отметим частый образ церкви в поминальных стихах. Здесь певцы 

используют символику золотого креста, книг тяжёлых, свечей зажжённых. С 

этим символом христианства тесно связана символика «Сиянской» горы, 

которая находит широкое отражение в апокрифических текстах 

всевозможных духовных стихов.  

Особое, земное восприятие загробной жизни никоим образом не входит 

в противоречие с реальной. И тут, и там – объективная жизнь. В этом – 

своеобразие отражения времени, его хронологическая несовместимость, что 

мы неоднократно отмечаем в качестве эпической черты в духовных стихах 

[*7]. Перед нами – одновременное сосуществование нескольких временных 

пластов, многомерность пространства поминальных духовных стихов. 

Апокрифичность последних, их земной, несколько наивный, даже 

непосредственный, характер проявляется в обязательных эпизодах встречи 

душ умерших с самим Христом (или Божьей Матерью, в некоторых стихах – 

«манашками» – чернушками). В духовном стихе «Дароженька нытарёныя» 

слышим: «Там ишла-прайшла душа Дуськина. А навстречу к ней сам Исус 

Христос» [6, № 16, 337]. В другом поминальном стихе поётся: 

– Куда йдитя, манашечки? 
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– Идём-идём на Мишкин двор. 

А ў Мишкиным дваре помин души, 

Пуминають яны Валькину душиньку [6, № 19, 340; * 8]. 

Такое частое явление, как использование слов с уничижительными 

суффиксами способствует созданию иллюзии бытового разговора на улице 

между односельчанами, приближает картину, описываемую в поминальном 

духовном стихе, к реальной жизни. 

Символический образ прощальной дороги («дарогаю шырокаю», «па 

сцёжачкі, па дарожачкі») объединяет практически все поминальные 

духовные стихи. Именно на дороге встречаются чернушечки, которые 

рассказывают о расставании души с телом, дорогу предстоит преодолеть 

душе, чтобы прийти домой, к своим родным, по дороге бредёт Божья Мать. 

Символика пути, соединяющего два мира – реального и потустороннего – 

очень важная деталь всех духовных стихов. 

Сохранность поминальных духовных стихов в рассмотренном регионе 

Кричевско-Шумячского пограничья связана их тесным сплавом с похоронно-

поминальной обрядностью Смоленского региона, которая, претерпев 

определённую неизбежную трансформацию на протяжении ХХ столетия, 

сегодня продолжает бытовать в достаточно чётком, спаянном обрядовом 

комплексе. 

Особенностью образной сферы поминальных духовных стихов 

Смоленщины становится ее дуализм. Единство в восприятии христианских и 

языческих образов-символов – вообще типичное явление в духовных стихах 

с их апокрифичностью. Мы не раз об этом писали, когда совершенно 

свободная, апокрифическая трактовка сюжетов и персонажей духовных 

стихов обусловлена народным восприятием христианства. Происходит 

максимальное приближение канонических героев к реальной жизни, мотив 

чуда трактуется вполне определённо, естественно, без какого-либо налёта 

волшебства. Отсюда – такая теплота и естественность в восприятии 

слушателем исполняемого произведения, герои которого изначально 

являются неземными персонажами, им поклоняются, чтят, но одновременно 

любят и относятся, словно к родным. 

Музыкальная составляющая поминального обряда Смоленщины – 

тесный сплав элементов традиционной лирической песни, кантовой 

культуры, а также городской гомофонно-гармонической. Особенностью 

функционирования музыки в поминальном обряде Смоленщины стало 

присутствие отдельных, нетрадиционных для помина в жанровом 

отношении, духовных стихов и псальм, которые взаимно влияют и 

дополняют друг друга. 

Отдельным моментом является диалектное, языковое переосмысление 

русских по своему происхождению поэтических текстов, которые часто 

адаптируются, приспосабливаются к новым белорусским языковым 

условиям. Это связано с дополнительной нагрузкой на исследователя, для 

которого знание белорусского языка с его лексическими, фонетическими 

особенностями становится просто необходимым условием грамотной 
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фиксации образцов народнопесенного музыкального творчества на 

территориях, где до сих пор живут этнические белорусы. 

Особое отношение исполнительниц к поминальным духовным стихам 

связано с самим мировоззрением, исходя из которого, как замечательно 

пишет Е. Н. Разумовская, традиционная женщина «будет привычно 

заботиться о мёртвых, как о живых, принося им на кладбище еду и питьё, 

убирая могилки, разговаривая с ними. И до тех пор пока сама будет жить, 

«свои покойники» будут жить в ней и рядом с ней» [3, 101]. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

 

*1. Мы записали две песни в деревне Курганово, однако уже тогда эту деревню 

можно было назвать умирающей, традиционные песни практически никто не пел. 

* 2. См., например, публикации в Смоленском этнографическом сборнике [6] : 

«Жила-была сиротынька» [Т. 2, № 27, 345], «Ни было в сиротачки атца-маминьки» [Т. 2, 

№ 188,  188]; о Юрии – «Стари люди ня верили Богу» [Т. 2, № 39 «Стари люди ня верили 

Богу», 356]; рождественские – «А йна его родила», «Радуйся Марея, радуйся 

Преснодева» [Т. 1, № 16, 636]. Авторы издания указывают: «Отметим также единичные 

случаи обозначения стихов как псалом (Шумячский р.) или псальм (Монастрырщ. р.)» – 

[Т. 2, 134]. 

* 3.  На сегодня это женщины, а не мужчины-лирники, которые еще до 70-х гг. 

ХХ в. являлись носителями традиции исполнения и складывания духовных стихов. 

* 4.  Мы сохраняем в своей транскрипции диалектные особенности речи 

информаторов. 

* 5. Анна  Лукьяновна  Мураева  (1917 г. р.),  Елена  Прокоповна  Третьякова 

(1930 г. р.), Ольга Антоновна Селиверсова (1916 г. р., род. в селе Добром 

Мстиславльского района Могилёвской области, в Зимонино – с 1941 г.); Нина Лукинична 

Шуравко (1928 г. р.). 

* 6.  По свидетельству авторов Смоленского сборника, духовные стихи о молодом 

юноше поются молодому умершему мужчине или парню. 

* 7.  Об этом я пишу в ст. «Белорусские варианты агиографического духовного 

стиха «Сон Пресвятой Богородицы» [1,  130]. 

* 8.  Нами подчеркнуты имена, употреблённые с уничижительными суффиксами, 

что так типично для уличных деревенских обращений: Валька, Мишка, Стёпка, Дуська и 

другие. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Баранкевич, Л. Ф. Белорусские варианты агиографического духовного стиха «Сон 

Пресвятой Богородицы» / Л.Ф. Баранкевич // Фольклор : историческая традиция и 

современные полевые исследования. Материалы  IV Международной научной 

конференции, посвященной памяти А. В. Рудневой / ред.-сост. Н. Н. Гилярова, 

Е. В. Битерякова. – М. : Научно-издательский центр «Московская консерватория», 2012. – 

С. 128 – 135. 

2. Зимонино / Электр. ресурс: http://ru.wikipedia.org/wiki/Зимонино. – Дата доступа : 

10.03.2013. 

3. Разумовская, Е. Н. Традиция похорон и поминов на территории русско-

белорусского пограничья (по музыкально-этнографическим материалам 1970 – 2000-х 

годов)  / Е. Н. Разумовская // Северобелорусский сборник : обряды, песни, наигрыши, 

плачи, ворожба : сб. науч. ст. и материалов / Мин. культ. Российской Федерации, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Зимонино


229 

российский Ин-т истории искусств, редкол.: В. В. Виноградов [и др.]. – СПб. : РИИИ, 

2012.  – Вып. 1.  – С. 88 – 107. 

4. Романов, Е. Р. Очерк быта нищих Могилевской губернии и их условный язык 

(«любецкий лемент») / Е. Р. Романов // Этнографическое обозрение. – 1890. – № 4. – 

С. 118 – 145. 

5. Сергаева, А. В. Поминальные обряды 40-го дня в д. Бересток / А.В. Сергаева // 

Живая старина. – 2001. – №  4. – С. 39 – 41. 

6. Смоленский музыкально-этнографический сборник: в 3 т. / Российская Академия 

музыки им. Гнесиных; редкол.: О. А. Пашина, М. А. Енговатова (отв. ред.) [и др.]. – М. : 

Индрик, 2003 – 2005. – Т. 2: Похоронный обряд. Плачи и поминальные стихи / редкол.: 

О.А. Пашина [и др.]. – 2003. – 550 с. 

   

 

 

Эдуард Дубянецкі 

 

ФАЛЬКЛОР ЯК СІНКРЭТЫЧНЫ ФЕНОМЕН  

НАРОДНАЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Адну з найважнейшых частак народнай культуры кожнага соцыума 

складае фальклор, у творах якога адлюстроўваюцца жыццёвыя погляды, 

ідэалы і маральна-духоўныя каштоўнасці прадстаўнікоў пэўнай 

этнанацыянальнай супольнасці. Адметнай рысай розных відаў фальклору 

(паэтычнага, музычнага, харэаграфічнага, тэатральнага) з’яўляецца тое, што 

яны найчасцей функцыянуюць не адасоблена, а ў больш-менш шчыльным 

узаемадзеянні, у выніку чаго фарміруецца своеасаблівы цэласны, 

інтэгральны, сінкрэтычны (непадзельны, злітны) фальклорны комплекс. 

Прычым кожны элемент гэтага комплексу ў пэўным сэнсе ўплывае на іншыя, 

што ў перспектыве патэнцыяльна можа прывесці да паступовай 

трансфармацыі зместу і формы асобных артэфактаў культуры. У той жа час і 

самі фальклорныя творы звычайна ўяўляюць сабой сінкрэтычныя мастацкія 

феномены, у якіх у стане гарманічнага адзінства (су)існуюць вербальныя, 

музычныя, харэаграфічныя, драматычныя і гульнёвыя элементы.    

Па свайму прызначэнню народная культура выконвае некалькі 

надзвычай важных для асобнага чалавека і ўсяго грамадства функцый. Сярод 

іх не апошняе месца займае кансалідуючая функцыя, што праяўляецца ў 

здольнасці найлепшых узораў народнай творчасці ў той ці іншай ступені 

згуртоўваць, аб’ядноўваць людзей падчас правядзення народных святаў, 

абрадаў і звычаяў. Прычым гэтая кансалідацыя праяўляецца адначасова на 

розных узроўнях: ментальным (аднатыпнае светаўспрыманне і скіраванасць 

мыслення на дакладнае выкананне пэўных абрадавых дзеянняў); цялесным 

(фізічны кантакт падчас карагодаў, танцаў, асобных спеваў); эмацыянальна-

пачуццёвым (супольнае перажыванне людзьмі практычна ідэнтычных 

эмоцый і пачуццяў).  
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Многія яскравыя ўзоры народнай творчасці розных відаў і жанраў 

таксама аб’ядноўваюць, кансалідуюць у сабе шматлікія элементы і састаўныя 

часткі, да ліку якіх можна небеспадстаўна аднесці асобныя абрады, звычаі, 

рытуальныя дзеянні, спевы, танцы, спецыфічныя рухі і жэсты, музычнае 

суправаджэнне і інш. У большасці твораў народнага мастацтва заўважаецца 

інтэграцыя разнастайных магічна-міфалагічных уяўленняў, сакральных і 

прафанных поглядаў, эмацыянальных і рацыянальных поглядаў, арыентацый. 

Пры гэтым з цягам часу творы народнай культуры пад уплывам мноства 

фактараў паступова змяняюцца, трансфармуюцца і ў сучасных умовах 

«фальклорныя формы творчасці ўяўляюць сабой адзінства традыцыйных і 

інавацыйных элементаў» [3, 233].       

Да таго ж, улічваючы той факт, што фальклорныя творы найчасцей 

выконваюцца як мінімум некалькімі асобамі і ў публічнай абстаноўцы, то 

ёсць адпаведныя падставы казаць пра своеасаблівую паяднанасць гэтых 

выканаўцаў як паміж сабой, так і з гледачамі-слухачамі. У выніку 

атрымліваецца арыгінальнае непаўторнае дзейства, якое менавіта з-за 

падобнай згуртаванасці аказвае на прысутных больш моцнае 

эмацыйныянальна-псіхалагічнае ўздзеянне ў параўнанні, скажам, з 

аднаасобным а-капэльным выкананнем народнай песні.   

У якасці канкрэтнага прыкладу сінкрэтычнасці айчыннага фальклору 

больш падрабязна разгледзім такую распаўсюджаную практычна толькі на 

беларускіх землях з’яву, як валачобніцтва і валачобныя песні. У цэлым абрад 

валачобніцтва ўяўляе сабой тыповы сінкрэтычны феномен, паколькі ён 

традыцыйна складаўся са спеваў (іх выконвалі запявала і падпявальнікі), 

уласна музыкі (найчасцей там граў скрыпач) і танцавальна-гульнёвых 

элементаў у выглядзе пэўных танцавальных рухаў, іранічна-гуллівых 

выслоўяў, пажаданняў і ўрэшце танцаў ды карагодаў пасля заканчэння 

абыходу двароў. Паказальна, што ў час выканання гэтага абраду ўсе 

ўдзельнікі валачобнага гурта і гаспадар з усёй сваёй сям’ёй складаюць нібыта 

цэласны жывы арганізм. Пры гэтым адбываюцца агульнапрынятыя 

камунікацыі, калі валачобнікі прысвячаюць гаспадару і гаспадыні хаты, іх 

дзецям адпаведныя песні і імправізаваныя віншаванні, у адказ звычайна 

атрымліваючы ўсялякія падарункі. Вось, скажам, якое прыгожае і паэтычна-

ўзнёслае пажаданне гаспадару зафіксаана ў адной з беларускіх валачобных 

песень:  

А будзь жа весел, як вясна красна,  

А будзь жа ціхі, як ціха лета,  

А будзь жа багаты, як багата восень [1, 131]. 

Праўда, у сучасны перыяд ранейшая досыць моцная сінкрэтычнасць 

многіх фальклорных твораў паступова змяншаецца, аслабляецца. Гэта 

звязана найперш з тым, што пад уплывам нарастаючай урбанізацыі і 
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тэхнізацыі грамадства сфера бытавання традыцыйнага фальклору няўхільна і 

досыць істотна звужаецца, а на змену яму прыходзіць такая адмысловая 

культурная інавацыя, як «постфальклор». Апошні ўяўляе сабой адносна 

новую з’яву ў айчыннай народнай культуры, у якой ужо амаль не 

заўважаецца былой цэласнасці, злітнасці, паколькі найноўшыя фальклорныя 

тэксты могуць існаваць (і звычайна існуюць) адасоблена ад іх публічнага 

выканання і ад адпаведнага музычна-харэаграфічнага суправаджэння.  

У цэлым постфальклор з’яўляецца вельмі шырокім паняццем, якое 

ахоплівае гарадскі фальклор, карпаратыўны фальклор медыкаў, археолагаў, 

студэнтаў і інш., інтэрнэт-фальклор [2, 14]. Як сведчаць асобныя даследчыкі, 

сёння стала відавочным, што «на змену масаваму, непасрэдна вуснаму 

бытаванню традыцыйных фальклорных жанраў прыйшлі новыя формы, якія 

атрымалі абагульненую назву “постфольклорных з’яў", прычым спосабам 

свайго існавання яны абавязаны не вуснай, а менавіта пісьмовай форме 

перадачы» [4, 64]. Постфальклор як адметная форма творчай дзейнасці 

арыентаваны найперш на забеспячэнне камунікатыўных і геданістычных 

(нацэленых на атрыманне асалоды, задавальнення падчас адпачынку) 

патрэбнасцей сучасных індывідаў. Увогуле, калі постфальклор па сваёй 

сутнасці пераважна індывідуалістычны, бо арыентуецца ў першую чаргу на 

індывіда (ствараецца канкрэтнымі асобамі звычайна для асабістай 

самарэалізацыі і самапіяру ў невялікім коле сяброў, аднадумцаў), то 

традыцыйны фальклор калектывістычны, паколькі ствараецца ў выніку 

калектыўных намаганняў, выконваецца ў прысутнасці больш-менш 

шматлікай публікі і арыентаваны на перадачу яго найлепшых здабыткаў 

наступным пакаленням.   
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ПРЫРОДНЫЯ  СВЯТЫНІ  БЕЛАРУСІ  Ў  КАЛЯНДАРНЫХ  

АБРАДАХ  (СІНКРЭТЫЗМ  ЯЗЫЧНІЦТВА  І  ХРЫСЦІЯНСТВА) 

 

  Культура нашага народа ўтрымлівае шмат складаных па свайму 

гістарычнаму паходжанню абрадаў, некаторыя элементы якіх даволі 

разнастайныя па выкананні і функцыям. Існуе перакананне, што толькі з 

увядзеннем хрысціянства на старажытных землях Беларусі нашы продкі 

далучыліся да сапраўдных рэлігійных каштоўнасцяў, але гэта не так. 

Звернемся да народнай культуры, якая праяўляецца ў адметных звычаях і 

традыцыях, замацавана сваёй мараллю і законамі.  

  Вядома, што здаўна паклонныя ландшафтныя аб’екты Беларусі 

з’яўляюцца часткай той народнай культуры, дзе язычніцкія вераванні і 

абрады захоўваюцца пад вонкавым пластом хрысціянства. Больш таго, у 

некаторыя часы яны практычна замянялі сабой храмы. Да іх хадзілі маліцца, 

абракацца і нават хрысціць дзяцей. Кожная з такіх святынь мела свой 

прыход, сваіх даглядчыкаў і сваё свята, калі прыязджаў святар і збіралася па 

некалькі тысяч паломнікаў. Святы звычайна прывязваліся да каляндарнай 

сістэмы ўяўленняў пра пабудову свету, якая зарадзілася яшчэ ў каменным 

веку.  

   Паводле сучаснага беларускага календара, першае гадавое свята – 

Вадохрышча, якое святкуецца 6 студзеня у католікаў і 19 студзеня ў 

праваслаўных вернікаў. У гэты час завяршаюцца калядныя дні, а сонца 

паварочвае на лета. На Вадохрышча ва ўсіх храмах Беларусі пасля маленняў 

адбываецца вадасвяцце – асвячэнне вады, якую бяруць з бліжэйшых 

вадаёмаў: рэчкі ці возера. З язычніцкіх часоў верылі ў цудадзейную, 

ачышчальную, вегетатыўную, пладаносную і нараджальную моц вады. Таму 

пасля прыняцця хрысціянства нашы продкі разам са святаром ішлі да 

бліжэйшай ракі, возера ці крыніцы, высякалі там з лёду агромністыя крыжы, 

аблівалі іх бураковым сокам, а затым ставілі на краю палонкі. Святар каля 

крыжа праводзіў маленне і асвячаў ваду, акунаў у яе царкоўны крыж. 

Прыкладам, такое адбывалася і ў в. Марцьянавічы Круглянскага раёна каля 

ракі Рудка. Туды 19 студзеня прыходзілі да святой крыніцы з каменем-

следавіком побач і праводзілі абрад вадасвяцця. І сёння на многіх вадаёмах 

Беларусі адбываецца падобнае дзеянне (в. Палыкавічы Магілёўскага раёна, в. 

Гамарня Быхаўскага раёна, в. Ліпск Докшыцкага раёна і інш.).  

  Галоўнае свята ў гонар сонца і вясны – Вялікдзень (Велікодне, 

Веліканне, Вельканоц, Пасха). Гэта рухомае свята і штогод прыпадае на 

перыяд з 4 красавіка па 8 мая. У католікаў яно адзначаецца ў нядзелю пасля 

поўні, следам за 21 сакавіка (перыяд вясновага раўнадзенства), а ў 

праваслаўных – пасля 21 сакавіка адлічваецца ўперад 13 дзён і таксама ў 

нядзелю пасля поўнага месяца. На Вялікдзень абуджаецца прырода і 

надыходзіць земляробчы сезон. Святу папярэднічае Вербная нядзеля 
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(Вербніца), прысвечаная культу расліннасці. Вызначаўся і апошні чацвер 

перад Вялікаднем – Чысты Чацвер. У некаторых раёнах Беларусі верылі, 

што ў гэты дзень крынічная вада можа лячыць хваробы вачэй. Так, у Шацку 

Пухавіцкага раёна ў гэты дзень на крыніцу за вадой ішлі да ўзыходу сонца. 

На сам Вялікдзень шмат дзе па краіне і сёння ідуць на могілкі. Так, у гэтае 

свята праваслаўныя і католікі в. Любча Барысаўскага раёна ўшаноўваюць 

святую крыніцу, якая знаходзіцца на мясцовых могілках. Раней на 

праваслаўны Вялікдзень хадзілі да крыніц у в. Мурожнае/Вуглы Лагойскага 

раёна [3, № 5] і ў в. Беляеўка Чачэрскага раёна [3, № 101]. Старажылы 

в. Юхнаўка Мінскага раёна яшчэ памятаюць, як на Вялікдзень ішлі да 

паклоннага каменя і павівалі яго ручнікамі [3, № 36], а ў в. Гостбішчы 

Уздзенскага раёна неслі ахвяраванні (грошы, кветкі) Божаму (Святому) 

каменю. Дажджавая вада са слядкоў лічылася гаючай [8, 153]. У першую 

нядзелю пасля Вялікадня шмат дзе хадзілі на ўзгоркі, там вадзілі карагоды і 

гушкаліся на арэлях.  

  Пасля Вялікадня многія пятніцы таксама лічыліся святымі днямі. Так, 

у Другую пятніцу пасля свята ў Лукомлі Чашніцкага раёна на пакланенне 

каменю-следавіку збіралася да трох тысяч паломнікаў [9, 46]. Некалі на 

пакланенне Палыкавіцкай крыніцы хадзілі ад восьмай да дванаццатай 

пятніцы. Дабірацца туды трэба было абавязкова пешкі. Там збіралася да 

дзесяці тысяч паломнікаў. У канцы Х1Х – пачатку ХХ стст. жыхары 

стокіламетровага наваколля лічылі, што кожная жанчына і дзяўчына павінны 

абавязкова пабываць на гэтай крыніцы. Цікава, што мужчыны туды амаль не 

хадзілі, а толькі прыязджалі на вазах забіраць сваіх блізкіх. Вадзе ахвяравалі 

крыжыкі, васкавыя воты ў выглядзе фігурак авечак, кароў, коней і частак 

чалавечага цела [15, 184 – 190]. На дзесятую пятніцу збіраліся да крыніцы ў 

Гарадку на Віцебшчыне. У ваду кідалі ручнікі, пасмы кудзелі. У гэты ж дзень 

вадасвяцці праходзілі на крыніцах у в. Копысі Аршанскага раёна і  

Крупейках Лоеўскага раёнаў. Католікі ў дзесятую пятніцу пасля Вялікадня 

збіраліся да крыніцы каля в. Лешня Маладзечанскага раёна [7]. У 

адзінаццатую пятніцу ва ўрочышчы Барадзінцы (Барадзінскі Гай), 

непадалёку ад мястэчка Дуброўна, адбывалася вадасвяцце каля крыніцы на 

беразе Дняпра. У 12-ую пятніцу хадзілі да ўжо згаданых крыніц у 

Палыкавічах і ў Барадзінцах. У многіх раёнах Беларусі святкавалі Дзевяты 

Чацвер пасля Вялікадня. Так, у гэты дзень паломнікі збіраліся каля 

крыніцы, якая месцілася ў храме в. Барковічы Верхнедзвінскага раёна [4, 77] 

і інш.  

   На другім тыдні пасля Вялікадня (Фаміным тыдні) ў аўторак 

адзначаўся памінальны дзень – Радаўніца (Радуніцкія або Радавішныя 

Дзяды, Радульніца, Радоніца і інш.). Да прыкладу, у в. Сянежыцы 

Навагрудскага раёна і сёння на Радуніцу падчас памінання продкаў   

ушаноўваюць сакральны камень са следам Божай Маці і Чорта. Каля каменя 

захаваўся падмурак разбуранай за Саветамі капліцы, часам святар служыць 

тут малебны. Паводле легенды, сляды на камені ўтварыліся ад пяты Чорта, 

які пагнаўся за Багародзіцай, і яе нагі, калі яны ступілі на валун. Божая Маці 
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паспела ўратавацца: схавалася ў Лаўрышаўскі манастыр і «стала праяўляць 

адтуль цуды». Як сцвярджаюць шматлікія паломнікі, якія збіраліся тут ва ўсе 

часы, след Багародзіцы цалуюць, а ў след Чорта плююць [4, 121 – 122]. 

Месцамі продкаў паміналі ў панядзелак, а на Палессі ў чацвер Велікоднага 

тыдня (Наўскі Чацвер). Звычайна ў гэты дзень ішлі на могілкі, як, да 

прыкладу, у в. Лістападавічы Салігорскага раёна, але былі і пакланенні 

дрэвам, асабліва дубам. На галінкі дрэва павязвалі стужкі і ручнікі, пад 

карэннямі пакідалі памінальныя стравы. 

   Праз сем тыдняў пасля Вялікадня і праваслаўныя, і католікі 

святкуюць Сёмуху. У часы язычніцтва многія рытуалы гэтага перыяду былі 

звязаныя з ахвярапрыношваннямі і ўшанаваннямі духаў расліннасці і багоў.  

Пасля прыняцця хрысціянства некаторыя рэлікты былых абрадаў дайшлі да 

нашых дзён. У гэты дзень праваслаўныя ходзяць да крыніцы і каменя-

следавіка каля в. Заазер’е Акцябрскага раёна. Над каменем раней была 

каплічка, якую разбурылі ў савецкія часы, цяпер тут паставілі новы зруб і 

вераць, што дажджавая вада са следа, што захаваўся на рэштках некалі 

вялікага каменя, дапамагае ад хвароб вачэй. Урочышча, дзе знаходзяцца 

крыніца і камень, раней называлі або «Прошча», або «Камень». Ёсць звесткі, 

што ў ХІХ ст. паліцыя па загадзе царкоўнага начальства разбіла святы 

камень. Але людзі сабралі кавалкі пашкоджанага каменя і яшчэ больш пачалі 

яго шанаваць. У наш час тут праходзяць малебны з удзелам святароў [4, 120]. 

Шмат людзей у першы дзень Сёмухі і сёння збіраецца да святой крыніцы ў 

лесе за чатыры кіламетра ад в. Крынічка (Пупелічы) Барысаўскага раёна. Над 

крыніцай пабудаваны даволі вялікі зруб пад дахам, да яго вядзе кладка, 

насупраць уваходу стаіць крыж з павязанымі на ім ручнікамі, за якія 

закладзены папяровыя грошы [3, № 7]. Яшчэ на памяці старажылаў 

захаваліся паломніцтвы на Сёмуху да крыніц паміж вёскамі Горкі і Мірагошч 

Чэрыкаўскага раёна, в. Годзічава і Дзікалаўка Гомельскага раёна, а таксама 

каля в. Брады Пружанскага раёна і в. Вуглы Вухвішчанскія Полацкага раёна. 

  Згодна з народным календаром, абрадавы комплекс траечных свят 

адзначаўся некалі на працягу амаль двух тыдняў. У многіх мясцінах маленні 

на крыніцах праходзілі на другі ці трэці дзень Сёмухі. На другі дзень вялікія 

фэсты здаўна ладзіліся ў лесе паблізу вёсак Горна і Ізбішча Лагойскага раёна. 

Паводле легенды, каля гэтай крыніцы некалі апынуўся сляпы селянін і не мог 

знайсці дарогу. Ён стаў маліцца, і яму аб’явілася Божая Маці, якая загадала 

прамыць вочы крынічнай вадой. Чалавек паслухаўся, і яму адразу ж вярнуўся 

зрок [12, 241; 3, № 6]. На другі дзень  праваслаўнай Тройцы (Сёмухі) ў нашы 

дні ходзяць пакланяцца крыніцам каля в. Любонічы Кіраўскага раёна і каля 

в. Шчара Мастоўскага раёна. Католікі на другі дзень Тройцы і сёння 

збіраюцца на пакланенне Святой Хвоі каля в. Цвермы Лідскага раёна [3, 

№  74]. Святкуецца і трэці дзень Тройцы. Праваслаўныя вернікі ў мястэчку 

Любча на Навагрудчыне ідуць хрэсным ходам ад Ільінскай царквы да месца 

пад назвай Падліпкі, дзе раней стаяла Падліпская царква, а побач была 

крынічка. Назва царквы ўзнікла ад таго, што, згодна з легендай, тут на ліпе 

аб’явіўся абраз Божай Маці [13, 408 – 415]. У апошнія гады на месцы былой 
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царквы ўзвялі каплічку і намагаюцца аднавіць крыніцу. Трэці дзень 

праваслаўнай Тройцы святкавалі на крыніцы каля в. Крупейкі Лоеўскага 

раёна [1, 78 – 80]. 

   Увесну, паводле народнага календара, адзначаюць дзень Святога 

Юр’я (Ягор’я): у католікаў 23 красавіка, а ў праваслаўных 6 мая. Святы 

Юр’я ўвасабляе рысы язычніцкага Ярылы і лічыцца заступнікам хатняй 

жывёлы і гаспадаркі. У гэты дзень адбываецца першы выган скаціны ў поле, і 

з ім звязаны шматлікія рытуальныя дзеянні. У многіх месцах Беларусі на 

Юраўскае свята выпраўляюцца ўшаноўваць крыніцы, камяні, узгоркі. Так, на 

ўскраіне Віцебска на Юр’евай Гары некалі стаяла Георгіеўская царква, а пад 

гарой да нашага часу захавалася святая крыніца. Раней тут на свята Юр’я 

моладзь збіралася на ігрышчы, праходзілі вялікія фэсты. Шырокавядомая 

легенда распавядае, што ў старажытныя часы на гары маліліся язычніцкаму 

богу Ярыле. Аднойчы агромністы Змей (сімвал гары), уладар падземнага 

царства скраў у людзей ваду і замарозіў яе, а вясновае боства Ярыла 

маланкай-дзідай забіў Змея і вызваліў ваду. У тым месцы, дзе дзіда Ярылы 

ўдарыла ў Змея, з зямлі выбілася крыніца, якая існуе і сёння і з’яўляецца 

вельмі шануемым месцам у Віцебску. На Юр’я да  крыніцы ходзяць у в. Ніўкі 

Лагойскага раёна, а на навакольныя дрэвы і крыжы вешаюць ахвяраванні 

(стужкі, хусткі, кашулі і інш.) [3, № 6]. У в. Агародная Добрушскага раёна 

пасля абедні ў царкве ішлі на крыніцу. Туды ж падганялі і скаціну. Пасля 

чаго святар асвячаў і людзей, і жывёлу [11, 146]. Каля возера Арэхоўскага (на 

Юр’еўскай прыстані) ў Аршанскім раёне яшчэ ў 1920-я гады побач з 

курганным могільнікам ляжаў камень–следавік. Менавіта на Юр’я тут 

праходзіў малебен, а потым кірмаш. Вялізнаму каменю на ўзгорку і крыніцы 

пад гарой і сёння пакланяюцца каля в. Горка Дзятлаўскага раёна, дзе 

знаходзіцца царква св. Георгія. Некалі камень расчапіўся на тры часткі, і 

ўтварыўся вялізны праход, праз які сучасныя вернікі тройчы прапаўзаюць на 

каленях, каб пазбавіцца ад розных хвароб. У народзе гавораць, што ў 

старадаўнія часы тут на Юр’я ладзілі вялікія святы з коннымі спаборніцтвамі. 

Коннікі павінны былі з лёту праскочыць праз «каменныя вароты» [3, № 28]. 

У мястэчку Крэва на Смаргоншчыне ёсць Юр’ева Гара, дзе на свята Юр’я на 

ігрышча здаўна збіралася моладзь. 

   На тэрыторыі Беларусі таксама шырока распаўсюджаны культ 

Святога Мікалая. Вясновы Мікола святкуецца 22 мая толькі праваслаўнымі 

вернікамі, а зімні – католікамі і праваслаўнымі 6/19 снежня. Лічыцца, што 

пасля прыняцця хрысціянства Святы Мікола, які ў беларускім фальклоры 

выступае заступнікам земляроба, часткова замяніў язычніцкага Вялеса. Так, 

Мікольскія цэрквы ў Сярэднявеччы часцяком ставіліся на месцы ранейшых 

капішчаў гэтага боства. Абразы Святога Міколы былі ў кожнай хаце, яму 

маліліся і за памерлых. Напярэданні вясновага Міколы – 21 мая адзначаецца 

дзень Міколавага (Міколінага) бацькі. На Міколавага бацьку ўшаноўваюць 

крыніцу ў в. Загоранка Чавускага раёна і Святы камень у в. Добры Бор 

Баранавіцкага раёна. У дзень Святога Мікалая ходзяць да крыніц у вёсках 

Целякова Уздзенскага раёна і Гронаў Чэрыкаўскага раёна. На зімовага 
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Міколу яшчэ не так даўно насілі абраз на крыніцу каля ракі Сасноўкі паблізу 

в. Зімніца Клімавіцкага раёна. 

   13 чэрвеня католікі адзначаюць дзень Святога Антонія – аднаго з 

самых папулярных святых каталіцкай царквы. Ён лічыцца апекуном у 

сямейных справах, абаронцам скаціны, збавіцелем ад пошасці. З даўніх часоў 

у дзень Святога Антонія маленні адбываюцца на Сарафін-Гары каля в. Суцін 

Пухавіцкага раёна. На гары некалі быў касцёл Св. Антонія, і вакол узгорка за 

апошнія стагоддзі ўзніклі шляхецкія могілкі. Пра сакральнасць узгорка 

сведчыць старая назва ракі, якая працякае пад гарой, – Ялавіца, а таксама 

легенда пра з’яўленне на гары цудатворнага абраза. Раней на гару хадзілі 

толькі пешкі, на каленях абыходзілі храм і ішлі да споведзі. У 1930-я гады 

касцёл быў разбураны, а ў наш час на месцы былога храма штогод 13 чэрвеня 

адбываюцца малебны, куды збіраюцца тысячы людзей [3, № 104]. Са Святым 

Антоніем звязаны таксама крыніца каля в. Паграбішча Лагойскага раёна і 

камень-следавік, які ляжыць каля ганку касцёла ў в. Струбніца Мастоўскага 

раёна. 

   Купалле або Святы Ян (Іаан) католікі адзначаюць у ноч з 22 на 23 

чэрвеня, а праваслаўныя – ў ноч з 6 на 7 ліпеня. Купалле прымеркавана да 

летняга сонцавароту, найвышэйшага росквіту прыроды. Лічыцца, што ў 

Купальскую ноч, як сіметрычную каляднай, раскрываюцца нябёсы, і духі 

іншасвету з’яўляюцца ў свеце жывых. Мяркуецца, што Купала – гэта 

займеннік нейкага старажытнага бога ўрадлівасці, імя якога забаранялася ў 

часы хрысціянізацыі. 

  Янаўскімі святымі мясцінамі былі часцей за ўсё ўзгоркі. На многіх з іх 

і ў нашы дні распальваюць вогнішчы (в. Замасточча Докшыцкага раёна, 

в. Каптаруны Пастаўскага раёна, в. Пустошкі і Маскавічы Браслаўскага 

раёна). Нават некаторыя крыніцы носяць такія назвы, як Янаўская, 

Святаянаўская (в. Бабруйшчына і Чарневічы Глыбоцкага раёна (фота 1), 

в. Гентава Мёрскага раёна, в. Быстрыца Астравецкага раёна). На 

праваслаўнае свята Яна вялікія фэсты праходзяць на беразе Святога возера 

(воз. Хоцімля) каля в. Шапялевічы Круглянскага раёна, куды прыходзіць па 

некалькі тысяч паломнікаў. Многія з іх перад святам начуюць каля возера. На 

7 ліпеня, калі хрысціянскі каляндар адзначае дзень Святога Іаана, вада ў 

возеры лічыцца найбольш лекавай, людзі масава купаюцца і набіраюць у 

розныя ёмістасці азёрную ваду, захоўваюць яе дома. На возера прыязджае 

святар, ладзіць святочную службу і водасвяцце, пасля чаго акрапляе 

паломнікаў асвечанай вадой. Раней падчас паломніцтва штогод адбываліся 

кірмашы. Паводле адной з легенд, тут затоплена залатая карэта, а паводле 

другой – правалілася царква, і, калі прыкласці да зямлі вуха, можна пачуць 

царкоўныя званы [3, № 19]. Купалле святкавалі і каля сакральных валуноў ў 

вёсках Волкаўшчына і Стары Пагост Мёрскага раёна, в. Белая Смаргонскага 

раёна, в. Клінавая Шаркаўшчынскага раёна. Яшчэ ў 1970-я гады моладзь 

хадзіла да Чортавага каменя на ўзвышшы пасярод Пеннага балота каля 

в. Лапухова ў Слонімскім раёне. Паводле адной з легенд, на гэтым узгорку 

стаяў горад, які потым праваліўся пад зямлю, а па другому варыянту легенды 
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тут была вёска, якую спаліў Змей [6, 176]. 

  Летнім каляндарным святам з’яўляецца дзень Святых Пятра і 

Паўла. У католікаў яго адзначаюць 29 чэрвеня, а ў праваслаўных – 12 ліпеня. 

Гэтых святых апосталаў уяўлялі памочнікамі сялян у разнастайных 

земляробчых занятках летняга перыяду. Апосталаў шануюць каля в. Курачкі 

Стаўбцоўскага раёна; тут католікі спрадвеку моляцца на высокай гары, дзе 

была капліца (фота 2). У сярэдзіне ХІХ ст. у дзень Пятра і Паўла 

праваслаўныя збіраліся на гары каля в. Гняздзілава Докшыцкага раёна. Тут 

варылі піва, гналі гарэлку, а на гары каля в. Верацейкі таго ж раёна рэзалі 

казлоў, варылі і пяклі мяса, потым елі і прадавалі яго [17, 146 – 149] . Дзень 

Пятра і Паўла святкавалі і на крыніцах (Прошыка Крупскага раёна, Наркі 

Чэрыкаўскага раёна). У в. Прошыка сакральнае дзейства адбывалася на 

крыніцы каля возера Сялява. Прыязджаў святар і асвячаў ваду, пасля чаго 

ладзілі вялікі фэст. Потым атэісты знішчылі святыню. У наш час святкаванне 

з удзелам святароў адбываецца на Петра-Паўлаўскай крыніцы ў в. Каменка 

Чавускага раёна. Да некаторых крыніц хадзілі ў апошнюю пятніцу перад 

святам Пятра і Паўла (Лукомль Чашніцкага раёна, Асвея Верхнядзвінскага 

раёна, Жаробычы/Слабада Шумілінскага раёна). 

  Жнівень пачынаецца са свята Іллі (Іллюк). У народным уяўленні 

вобраз Святога Іллі паўтарае вобраз Перуна. Каля в. Стайкі Ушацкага раёна 

некалі на гары стаяла царква, якую знішчылі ў канцы 1930-х гадоў. Да нашых 

дзён пад гарой захавалася крыніца, дзе штогод 2 жніўня з удзелам святара 

адбываецца водасвяцце. Лічыцца, што ў гэты дзень да абеду вада валодае 

наймацнейшай лекавай сілай, асабліва калі зачэрпнутая царкоўным вядром. 

Вельмі даўно дзяўчаты ў гэты дзень вадзілі карагоды, а хлопцы мераліся 

сілай – біліся каламі [3, 29]. Да свята Іллі прымеркавана ўшанаванне крыніц 

каля в. Гамарня Быхаўскага раёна, в. Радуша Жлобінскага раёна. На Іллю 

пакланяліся каменю-следавіку і крыніцы каля в. Крамянец Лагойскага раёна. 

Яшчэ на пачатку ХХ ст. тут адбываўся вялікі кірмаш, дзе гандлявалі рознымі 

таварамі. Верылі, што ў гэты дзень вада з калодзежа дапамагае ад усялякіх 

хвароб. З в. Батурына прыязджаў святар і адпраўляў набажэнства, а ў 

каплічку, якая стаяла побач, вернікі складалі ахвяраванні [4, 115]. 

   6 жніўня адзначаецца дзень Святых Барыса і Глеба і час пачатку 

жніва. У гэты дзень паломніцтвы  адбываюцца да крыніц у вёсках Старыя 

Стайкі Шклоўскага раёна, Янава/Серкавіцы Талачынскага раёна. Каля 

в. Стайкі маецца даволі вялікі ўзгорак з могілкамі, на вяршыні якога стаіць 

мураваная капліца. З-пад гары выцякае крыніца-ручай Святочніца. Штогод 

на 6 жніўня ў капліцы адбываецца малебен, а затым і хрэсны ход на крыніцу 

(фота 3). Паводле легенды, у капліцы на гары пахаваны Святы Барыс разам 

са сваім залатым мячом [3, № 115]. 

  Далей у жніўні  праваслаўныя адзначаюць тры Спасы: Мядовы 

(Макавей, 14 жніўня), Яблычны (19 жніўня) і Арэхавы ці Хлебны (28/29 

жніўня), а католікі – свята Зелена (15 жніўня). Гэтыя святы звязаны з 

ураджаем і культам плоднасці. Таму невыпадкова, што само святкаванне 

адбываецца даволі часта каля крыніц [14]. На Макавей асвячаюць мёд, мак, 
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гародніну, ягады; на Яблычны Спас – аблыкі, а на Арэхавы – арэхі і хлеб, 

спечаны са свежазмолатага збожжа. Асабліва шмат паломнікаў збіраецца на 

Макавей да Сіняга Калодзежа каля в. Кліны Слаўгарадскага раёна. Лічыцца, 

што тут з-пад зямлі выбіваецца 120 ключоў, і многія на свята стараюцца тры 

разы прайсці праз ледзяную ваду. Як і ў старадаўнія часы, некаторыя з 

сённяшніх паломнікаў пасля гэтага скідаюць старое адзенне і надзяюць 

новае. Раней тут стаяла царква, і ў святочны дзень каля яе ў якасці аброку 

збіралі па некалькі вазоў палатна [16, 173 – 174]. У наш час тут з самага 

ранку ідуць набажэнствы, чытаюцца малітвы, а вакол крыніцы ладзіцца 

кірмаш. 

   Нават у наш час шмат людзей на Макавей збіраецца да калодзежа ў 

лесе ва ўрочышчы Студзянец каля в. Дарасіно Любанскага раёна. Яшчэ 

напрыканцы ХХ ст. каля калодзежа паўколам стаялі 12 драўляных крыжоў, 

на якія людзі навязвалі стужкі і фартушкі. Потым іх замянілі на два вялікія 

крыжы. Некалі сюды ішлі хрэсным ходам ад храма з вёскі Дарасіно, а дарогу 

перад працэсіяй засцілалі палатном. Старажылы памятаюць, што раней 

крыніца выцякала з-пад каменя, і над ёй быў драўляны зруб, а калісьці яшчэ 

даўней побач стаяла каплічка. Лес на гэтым месцы даволі малады, а раней тут 

было поле. Паводле адной з легенд, чалавек на гэтым месцы араў на валах 

зямлю. Стаміўшыся, ён прылёг адпачыць, але раптам пачуў, як зусім побач 

зацурчэла вада [3, № 41]. На Макавей да крыніц хадзілі ў в. Карытніца 

Бялыніцкага раёна, в. Богіна Браслаўскага раёна. У гэты дзень у вёсцы 

Есьманаўцы на Вілейшчыне набіралі ваду з крыніцы і насілі ў царкву для 

асвячэння. У 1930-я гады ў в. Рудня Чэрвенскага раёна яшчэ праходзілі 

маленні каля крыніцы, і тут жа хрысцілі дзяцей, а потым ладзілі кірмаш. У 

наш час на Макавей таксама шмат людзей збіраецца каля крыніцы ў в. Сялец 

Буда-Кашалёўскага раёна (фота 4). 

    На Яблычны Спас таксама шмат дзе хадзілі да крыніц. Напрыклад, у 

Докшыцкім раёне на Віцебшчыне фэсты праходзілі на крыніцах каля вёсак 

Ліпск, Старая Вілейка і Маргавіца. Вада з крыніцы каля в. Маргавіца лічыцца 

святой, таму што, паводле легенды, гэта слёзы грэшніцы, якую нячыстая сіла 

зацягнула ў гэтым месцы пад зямлю. Хадзілі да крыніцы і ў Майску 

Бялыніцкага раёна. На Арэхавы (Хлебны) Спас, або Успенне Прасвятой 

Багародзіцы, і сёння збіраюцца да крыніцы каля в. Карытніца Асіповіцкага 

раёна; на ўзгорак Царкавішча, дзе калісьці была Успенская царква, паблізу 

в. Будча Ганцавіцкага раёна; а таксама на ўшанаванне Святой грушкі паміж 

вёскамі Вярховічы і Доўбізна Камянецкага раёна. Паводле легенды, тут на 

ўзгорку каля грушы ў канцы XVIII ст. перад сямігадовай дзяўчынкай 

з’явілася Святая Дзева Марыя і папрасіла, каб на гэтым месцы людзі 

старанна маліліся Богу. Калі просьба была выканана, праз некаторы час на 

ўзгорку пачалі адбывацца цуды: хворыя ацаляліся, а сляпыя пачыналі 

бачыць. Побач з грушкай пабудавалі каплічку, і на Успенне сюды стаў 

збірацца шматтысячны натоўп вернікаў. У 1960-я гады ваяўнічыя атэісты 

разбурылі каплічку, а дрэва выкарцавалі. Сёння святое месца аднавілася, 

вакол грушкі, пасаджанай некалькі гадоў таму, стаяць сотні драўляных 
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крыжоў. Штогод 29 жніўня сюды з навакольных вёсак збіраецца мноства 

паломнікаў, з удзелам святара адбываецца святочная служба, пасля чаго 

людзі абракаюцца: павязваюць стужкі на крыжы і святое дрэва [3, № 116]. 

   На верасень прыпадае святкаванне Уздзвіжання (Здзвіжання). У 

католікаў гэта адбываецца 14 верасня, а ў праваслаўных – 27 верасня. 

Паводле біблейскай легенды, крыж, на якім быў распяты Ісус Хрыстос, 

згубіўся пасля разгрому Іерусаліма. Потым яго знайшла Алена – маці 

рымскага імператара Канстанціна (IV ст.). Каб крыж усе маглі бачыць, яго 

ўзвышалі (уздзвігалі) над натоўпам веруючых. У народзе хрысціянскае 

значэнне свята Уздзвіжання спалучаюць з тым, што «бацюшка ў час малення 

ў царкве як бы здвігаецца», робіць своеасаблівыя рухі. Сэнс свята народ 

асацыіруе больш з уяўленнем пра «закрыванне» зямлі напярэдадні маразоў і 

звязвае з мноствам павер’яў і прыкмет: птушкі адлятаюць у цёплыя краі, змеі 

ідуць на зімовы сон і інш. На праваслаўнае Уздзвіжанне ў Тураве 

адбываюцца паломніцтвы да каменных крыжоў. У Вітаўцы Дзяржынскага 

раёна ў гэты час шануюць Святую крыніцу, вада з якой у святочны дзень, 

паводле павер’яў, дапамагае ад хвароб вачэй і ног. У вёсках Кудзінавічы і 

Кукавічы Капыльскага раёна ў гэты дзень ушаноўваюць святыя камяні на 

могілках. У в. Бабры Лідскага раёна на Уздзвіжанне адбываецца хрэсны ход 

вакол царквы, каля якой знаходзіцца культавы следавік (фота 5). Камень 

абгароджаны і мае ахоўны знак (фота 6). Раней камень знаходзіўся на 

мясцовым балоце. Паводле расповядаў жыхароў вёскі, камень убачылі 

пастухі і сказалі пра гэта святару, які загадаў прынесці яго на руках да храма 

[3,  № 148]. 

    14 кастрычніка, паводле праваслаўнага календара, святкуецца 

Пакроў Прасвятой Багародзіцы, які сімвалізуе завяршэнне палявых работ і 

паміранне (засыпанне) прыроды. Каля в. Сорагі Слуцкага раёна знаходзіцца 

Святая або Мір-Гара. Яшчэ не так даўно існавала традыцыя ў гэты дзень ісці 

хрэсным ходам ад царквы з вёскі на Святую Гару. У XVII ст. княгіня Соф’я 

Слуцкая пабудавала на вяршыні гары драўляную Пакроўскую царкву. Нібыта 

царква была ўзведзена над сасной, дзе аб’явіўся абраз Божай Маці. У пачатку 

ХХ ст. у царкве яшчэ захоўваўся «Божы пянёк» ад той сасны, якому 

ахвяравалі масла, сыр, мёд, сувоі, грошы. Падчас Пакравоў на схілах гары 

ладзілі вялікі кірмаш [3, № 1]. На Пакроў хадзілі і на высокую гару каля 

в. Сянежычы Навагрудскага раёна, дзе на вяршыні і сёння ляжыць камень-

следавік (гл. вышэй). Раней яму ахвяравалі грошы, воск, воўну, тканіны, 

цяпер кладуць грошы і кветкі. Ад каменя з малітвамі на каленях паўзлі да 

крыніцы, якая выцякала ў яры. На схілах гары праходзіў кірмаш. Каля каменя 

стаяла каплічка, і вакол яе з канца ХІХ ст. пачаў утварацца могільнік. Потым 

паломніцтвы на гэта месца сталі адбывацца на Радаўніцу [3, № 71]. 

   Яшчэ і ў наш час на Пакроў людзі збіраюцца на ўзгорак пасярод 

балаціны каля в. Веляцічы на Барысаўшчыне. Цяпер там могілкі, а раней  

стаяла царква, дзе знаходзіўся цудадзейны абраз Прасвятой Багародзіцы. На 

выспу вядзе грэбля, а перад яе пачаткам месціцца Святы Калодзеж, вада з 
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якога лічыцца гаючай менавіта на Пакравы. Нават у сярэдзіне ХХ ст. у 

балота вакол грэблі паломнікі кідалі драўляныя дошачкі з выявамі слядкоў 

чалавека і хатніх жывёл, а таксама вачэй і рук чалавека [18, 139 – 140]. Са 

святам Пакрова была звязана крыніца, якая знаходзілася каля маёнтка 

Крупцы побач з Мінскам (сёння мікрараён Вяснянка). Паводле легенды, на 

крыніцы аб’явіўся жыватворны абраз Божай Маці. У канцы ХІХ ст. гэты 

абраз хрэсным ходам пераносілі на зіму ў мінскую царкву архіерэйскага 

падвор’я, а потым увесну вярталі на крыніцу [2, 441 – 447]. 

    Найчасцей за ўсё імкнуліся наведваць прыродныя святыні на 

Маладзік (Навалунне). Народны каляндар цесна звязаны з месяцам, і 

асаблівая ўвага надавалася першай квадры месяца і маладзіковым нядзелям. 

У наш час царква ў многіх месцах пераносіць маладзіковыя паломніцтвы на 

іншыя дні, але старыя людзі цвёрда трымаюцца правілаў сваіх продкаў і 

ідуць да святынь тады, калі хадзілі бацькі і дзяды. 

   Наведванне святынь на Маладзік больш за ўсё тычыцца так званых 

прошчаў – комплекса прыродных (крыніца, камень, узгорак, дрэва) і 

штучных (крыж, капліца, могільнік) аб’ектаў [5]. У першую маладзіковую 

нядзелю ішлі на ўзгорак (прошчу) каля в. Еўлічы Слуцкага раёна. Там нават у 

свой час пабудавалі капліцу. У 1880-я гады святар не прызнаваў прошчу, і 

калі ён раптоўна памёр, то людзі палічылі гэта карай за тое, што святар 

ігнараваў святое месца [18, 12]. У Шчыткавічах Старадарожскага раёна 

сакральны ўзгорак за вёскай у лесе ўшаноўвалі раней таксама ў маладзіковыя 

нядзелі, але пасля сталі наведваць святыню на Радаўніцу. Знікла прошча і ў 

мястэчку Вызна (Чырвоная Слабада) Салігорскага раёна. Там у маладзіковыя 

нядзелі ўшаноўвалі крыніцу і камень-следавік пад назвай Божая Ножка. 

Паводле легенды, тут спачатку адной, а потым і другой жанчыне з’явілася 

Божая Маці. На Маладзік некалі хадзілі да камянёў Дзям’ян і Мар’я каля 

в. Пярэжыр Пухавіцкага раёна і да Святога каменя каля в. Ператок 

Любанскага раёна. 

   Такім чынам, як бачна з прыведзенай інфармацыі, пакланенне 

сакральным прыродным аб’ектам на тэрыторыі Беларусі шырока 

распаўсюджана. Нават пасля ўсталявання хрысціянства на нашых землях да 

такіх святынь збіраліся як праваслаўныя, так і католікі, а раней таксама 

ўніяты і пратэстанты. Тым самым нашы продкі дэманстравалі адзінства 

беларускай культуры.  

І яшчэ. Нягледзячы на тое, што народ прыняў хрысціянства, 

старадаўнія вераванні і запаветы продкаў працягвалі жыць і не згубілі для 

беларуса сваю прывабную сілу. У выніку мы можам сказаць, што сінкрэтызм 

хрысціянства і язычніцтва насамрэч існуе, і яго немагчыма ні адмовіць, ні 

аспрэчыць. Але нярэдка адное захоўваецца пад імем другога. 
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Фота 1. Шанаванне Янаўскай крыніцы ў в. Чарневічы Глыбоцкага раёна 
 

 
 

Фота 2. Шанаванне Святых Пятра і Паўла на святой горцы каля  

              в. Курачкі Стаўбцоўскага раёна. 

 

 
 

Фота 3. Фэст на Барыса і Глеба ў в. Старыя Стайкі Шклоўскага раёна. 
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Фота 4. Фэст на Макавей у в. Сялец Буда-Кашалёўскага раёна 

 

 
 

Фота 5. Хрэсны ход на Уздвіжанне вакол царквы ў в. Бабры Лідскага  раёна. 

 

 
 

Фота 6. Святы камень-следавік каля царквы ў в. Бабры Лідскага раёна. 
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Раздзел 4 

 

МАТЭРЫЯЛЫ  ДА ЭНЦЫКЛАПЕДЫЙ І СЛОЎНІКАЎ 

 

 

 

 

Рыма Кавалёва 

 

МІФАСФЕРА 

 

        Міфасфера – абагульняючае паняцце для міфа і міфалогіі, структурнае 

адзінства наступных гістарычна абумоўленых катэгорый: міфалагічная 

свядомасць, у якой жывое і мёртвае, чалавечае і прыроднае, адушаўлёнае і 

неадушаўлёнае сэнсава тоесныя; міфалагічныя ўяўленні, напрыклад, аб 

багах, духах, святых дзядах, паходжанні розных з’яў і г. д.; уласна 

міфатворчасць у яе вербальнай (слоўнай) і невербальнай форме. У сваю чаргу 

міфатворчасць знаходзіць выражэнне ў разнастайных фальклорных жанрах і 

экстражанрах з міфалагічнымі кампанентамі, у магічных практыках з 

рытуальнымі паводзінамі ўдзельнікаў (каляндарна-абрадавых, сямейна-

абрадавых, замаўленнях), у народнай тэрміналогіі свят і абрадаў (Каляды, 

Купалле, ваджэнне «стралы», Куста / Кусты, Маі, «казы» і да т. п.), у 

міфалагічнага кшталту тлумачэннях, апісаннях, абярэгах, забаронах, 

прыкметах, павер’ях, варажбе і г. д., у ідэалогіі рэлігійных, рэлігійна-

філасофскіх і палітычных сістэм з іх патрабаваннем веры, у міфапаэтыцы і 

міфацэнтрычнай мастацкай творчасці, тэматычна, структурна або вобразна 

звязанай з архаічнымі, класічнымі, новымі або ўласна аўтарскімі міфамі, і, 

нарэшце, у міфакрытыцы – самарэфлексіі міфасферы.  

        Міфасфера заўсёды існуе «тут і цяпер», мае слаіста-дыфузную 

канфігурацыю, характарызуецца квазісінхраніяй, жывымі дынамічнымі 

сувязямі розных яе пластоў – ад архаічнага да сучаснага. У ёй вылучаюцца 

наступныя сэнсаўтваральныя сферы:  

        1. Сфера старажытнага неперсаніфікаванага боства эпохі 

індаеўрапейскай супольнасці народаў з функцыяй даваць і нараджаць. Да 

яго ў фальклоры звернуты просьбы даць добрую долю, нарадзіць жыта-

пшаніцу, усяку пшаніцу, песенныя заклінанні тыпу «Дай, божа, на жыцечка 

род, на статачак плод» і да т. п.  
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        2. Універсальная сфера гарманізацыі сусвету, прыроднага і сацыяльнага 

асяроддзя, якая перадаецца праз паняцці лад, парадак, род, супольнасць, 

дамова, супрацоўніцтва. Рэальна яна прадстаўлена ў фальклорных творах, 

дзе стасункі персанажаў маюць міфалагічны сэнс. Напрыклад, стасункі бог – 

сусвет (касмаганічныя легенды), чалавек – бог (абрадавыя песні, замовы, 

гуканні-звароты, прысяганні, клятвы, маральна-этычныя легенды і інш.), 

бажаство – бажаство ў сакральным першашлюбе (пары месяц – сонца, неба 

(сонца, грамоўнік, Юр’я) – зямля) і іх рытуальныя субстытуты жаніх і 

нявеста, гаспадар і гаспадыня ў абрадавых песнях, чалавек – яго род (продкі) 

і г. д. Барацьба з дэструктыўным пачаткам знайшла выражэнне ў лекавых 

замовах, чарадзейна-фантастычных казках, дзе герой вяртае свет да 

гарманічнага існавання, парушанага міфалагічнымі пачварамі (Цмокам, 

Кашчэям і да т. п.).  

        3. Сфера  міфа  пра барацьбу Грамоўніка (Перуна) са сваімі 

супраціўнікам – змеепадобным Вялесам, богам ніжняга свету, багацця, 

апекуном жывёлы, рэканструяванага на аснове казак, легенд, замоў, песень з 

матывамі змеяборства, барацьбы з чортам, нячыстай сілай.  

Абрад ваджэння і пахавання «стралы» ўзнаўляе істотную частку міфа – аб 

каляндарным шлюбе Навальнічнага бога і зямлі-маці: напрыканцы абраду 

сімвалы апладняльнай стралы-маланкі закопваліся з адпаведнымі словамі ў 

зямлю, а жанчына ў цэнтры карагода на руках падкідвала ўгару дзіця.  

Астатнія ўсходнеславянскія багі ў фальклоры не адлюстроўваліся, яны 

вядомы толькі з ускосных крыніц.  

        4. Вельмі шырокая сфера міфалагізаваных пераходных станаў чалавека і 

яго атачэння (прасторавага, часавага, прыроднага, сацыяльнага, бытавога) з 

ідэяй перасячэння мяжы, парога і трансфармацыі, метамарфозы. На 

структуры ад → да грунтуецца магічная практыка з замовамі, заклінальнымі 

і велічальнымі песнямі, чарадзейныя казкі аб падарожжы героя ў іншасвет, 

балады з матывам метамарфозы, радзінная абраднасць (пераход дзіця ад 

небыцця да нараджэння), вясельная (ад халастога жыцця да сямейнага), 

пахавальная (ад жыцця да смерці) і інш.  

        5. Такая ж шырокая сфера духаў прыроды і пэўных локусаў, дэманічных 

істот культурнай прасторы, фантастычных персанажаў іншасвету. У 

фальклоры акцэнтуецца іх прысутнасць у людскім свеце. Напрыклад, 

прымхліцы будуюцца на матыве неспадзяванай сустрэчы чалавека з 

вадзяніком, чортам, ведзьмай, русалкай і г. д. Да іх звяртаюцца, іх 

заклікаюць, ад іх магічным шляхам пазбаўляюцца або іх, як, прыкладам, жар-

птушку, здабываюць,  

        6. Сінтэтычная язычніцка-хрысціянская сфера часоў ранняга 

сярэдневякоўя, якая адбілася ў песенных і празаічных жанрах фальклору, дзе 

побач з традыцыйнымі персанажамі прысутнічаюць Гасподзь Бог, Хрыстос, 

Прачыстая, святыя (абрадавыя песні, замовы, прыказкі, балады, псальмы).  

        7. Сфера народнага хрысціянства, што знайшла выразнае ўвасабленне ў 

шэрагу легенд, пазбаўленых язычніцкага кампанента, калядных псальмах, 
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своеасабліва адлюстроўвалася ў сюжэце батлейкі пра нараджэнне Хрыста, 

але найбольш маштабна ў духоўных вершах.  

        8. Міфацэнтрычная мастацкая літаратура і адпаведная ёй міфакрытыка, 

якая па-свойму актуалізуе міфы ў свядомасці чытачоў, знаходзячы іх 

структуры і рэмінісцэнцыі ў розных мастацкіх творах (нават пад абалонкай 

рэалістычнага). Напрыклад, матывы біблейскага міфа ў творчасці В. Быкава, 

міф аб нараджэнні героя ў ваеннай прозе, міф аб залатым веку ў 

літаратурных утопіях і да т. п. У сучаснай літаратуры міфы 

выкарыстоўваюцца з мэтай стварыць другі план аповеду, паглыбіць 

маральна-філасофскі змест твораў, перавесці рэальныя падзеі ў быційны 

план. Прыкметнай з’явай сучаснасці становіцца стварэнне, згодна з сэнсавым 

клішэ класічных міфаў, неаміфаў – бытавых, палітычных, квазінавуковых, 

неарэлігійных і да т. п.  

 

 

 

Славяна Шамякіна 

 

ЧАРАДЗЕЙНА-ФАНТАСТЫЧНЫЯ КАЗКІ 

 

Казкі чарадзейна-фантастычныя, або чарадзейныя, – жанр фальклорнай 

казкавай прозы, адзін з самых старажытных. Чарадзейна-фантастычныя казкі, 

згодна з даследаваннямі У. Пропа і яго паслядоўнікаў, валодаюць асаблівай 

структурай сюжэта са стабільным наборам эпізодаў і функцый персанажаў. 

У. Проп вылучаў 31 ўстойлівы элемент (функцыю) у сюжэце чарадзейнай 

казкі. Функцыі размяшчаюцца ў тэксце казкі ў пэўнай паслядоўнасці і 

сустракаюцца ў чарадзейных казках многіх народаў свету [5].  

Чарадзейна-фантастычныя казкі маюць вытокі ў архаічнай міфалогіі, 

захоўваюць у сваім змесце шматлікія міфалагічныя дадзеныя. Асабліва 

яскравае падабенства маюць паміж сабой гераічныя міфы і казкі пра асілкаў: 

аднолькавы тып героя, матыў яго цудоўнага нараджэння, многія кампаненты 

сюжэта. Аднак міфалагічныя звесткі пададзены ў чарадзейных казках у 

трансфармаваным выглядзе. Згодна з меркаваннем Е. Меляцінскага, міф 

ператвараецца ў казку тады, калі большая частка грамадства перастае верыць 

у яго праўдзівасць і сакральнасць [2]. Тады інфармацыйна-пазнавальныя 

міфалагічныя дадзеныя пачынаюць набываць усё больш рысаў мастацкага 

твора з устаноўкай на свядомы вымысел, гэта значыць робяцца казкай.  

У. Проп даказваў, што структура чарадзейных казак звязана з абрадам 

ініцыяцыі [4]. Магчыма, ў старажытнасці перад дадзеным абрадам 

праводзіліся своеасаблівыя «кансультацыі» і гэтая слоўная частка абраду з 

цягам часу ператварылася ў казкі.  

Для чарадзейных казак у найбольшай ступені з усіх казачных (і ўвогуле 

фальклорных) жанраў характэрна фантастычнасць, прычым гэта 

звышнатуральная фантастыка: апісваюцца такія з’явы, якіх насамрэч не 

існуе (чароўныя істоты, неверагодныя падзеі, магія і г.д.). 
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Асноўная мэта галоўных герояў – прайсці праз выпрабаванні, каб 

вярнуць гармонію ў казачны свет. Цэнтральныя персанажы ў чарадзейных 

казках могуць быць як мужчынскага, так і жаночага полу. Галоўных герояў-

мужчын даследчыкі звычайна размяжоўваюць на два тыпы: героі-асілкі (Іван 

Кабылін сын, Івашка Мядзведжае вушка, Пакацігарошак, Кірыла Кажамяка і 

інш.) і «іранічныя ўдачнікі» (Іван-дурань, Ямеля і г.д.) [3, 27]. Пры гэтым 

героі другога тыпу ўяўляюцца ў казках простымі людзьмі, у той час як 

персанажы першага тыпу могуць быць народжаны незвычайным чынам 

(напрыклад, ад чалавека і жывёлы) і мець нечалавечую фізічную сілу і, 

часам, магічныя здольнасці (напрыклад, магчымасць ператварацца ў жывёл).  

Казачныя гераіні часцей з’яўляюцца людзьмі, прычым як царэўнамі, 

так і простымі сялянскімі дзяўчынамі. Але ў некаторых выпадках 

цэнтральныя персанажы жаночага полу – звышнатуральныя істоты 

(напрыклад, Снягурка – ажыўшая ледзяная фігура).  

Іншыя тыповыя персанажы чарадзейных казак – фантастычныя істоты 

(Баба-Яга, Цмок, Кашчэй і інш.), чароўныя памочнікі і мудрыя дарадчыкі 

(багатырскі конь, воўк, іншыя ўдзячныя жывёлы, Развалігара, Ніхто, 

чараўнік, стары дзед ці баба і г.д.), цары і царэўны ( як людзі, так і магічныя 

жыхары іншасвету), родзічы галоўных герояў (бацькі, браты і сёстры, мачаха 

і інш.), прадстаўнікі розных прафесій (каваль, шавец, конюх і г.д.), 

адушаўлёныя прадметы і расліны (печка, яблына і інш.).  

Характэрная рыса мастацкага свету чарадзейных казак – наяўнасць 

вобразаў чароўных месцаў і магічных прадметаў. Мастацкая прастора ў 

казках дыскрэтная – апісваюцца толькі важныя для развіцця сюжэта локусы, 

а шлях героя паміж імі апускаецца і пазначаецца ўстойлівымі маўленчымі 

канструкцыямі з характарыстыкамі няпэўнага часу: «ішоў ён доўга ці 

коратка», «хутка казка расказваецца, ды не хутка справа робіцца» і г.д.  

Локусы ў казках валодаюць значнай семантычнай (у тым ліку 

міфалагічнай) нагрузкай і паўплываюць на развіццё сюжэта. У аснове 

большасці дадзеных вобразаў – фантастычна трансфармаваныя аб’екты 

рэчаіснасці: прыродныя аб’екты (залатая, шкляная, завоблачная гара; 

вогненная, малочная рака; драмучы лес, бязмежнае мора, незвычайны 

востраў і г.д.) і збудаванні (медны, сярэбраны, залаты, крышталёвы палацы; 

хатка на курыных лапах, жалезная лазня і інш.).  

Прастора казачнага свету выразна падзяляецца на дзве часткі – наш 

свет і іншасвет, якім у казках можа быць «трыдзевятае царства». Мяжа паміж 

светамі звычайна спецыяльна падкрэсліваецца. Напрыклад, на ёй можа 

знаходзіцца хатка (у некаторых казках яна прама названа як «двор на мяжы 

іншага свету») Бабы-Ягі, якая выпрабоўвае героя перад тым, як прапусціць у 

іншасвет. Каб трапіць у яго, герой таксама можа спускацца пад зямлю, 

узыходзіць на незвычайную гару і г.д. Па меркаванні У. Пропа, іншы свет у 
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чарадзейных казках – гэта свет памерлых [4]. На нашу думку, дзеянні 

галоўнага героя па перасячэнні мяжы з гэтым светам нечым нагадваюць 

містычныя падарожжы шамана падчас абраду камлання.  

Магічныя рэчы ў чарадзейна-фантастычных казках маюць вялікае 

значэнне для развіцця сюжэта. Часта перамога героя забяспечваецца менавіта 

дзякуючы валоданню ім пэўным чароўным сродкам. Падобныя вобразы ў 

казках вызначаюцца вялікай колькасцю і разнастайнасцю. Магічнымі могуць 

быць: прадметы быту і інтэр’еру (напрыклад, дыван-самалёт, люстэрка), 

вопратка і ўкрасы (боты-скараходы, капялюш-невідзімка), прадметы 

мастацтва (гуслі-самагуды, дудка), зброя і збруя (меч-самасек, аброць), рэчы 

арганічнага паходжання (мёртвая і жывая вада, чароўныя яблыкі) і інш.  

Дадзеныя рэчы выконваюць у сюжэтах казак разнастайныя 

фантастычныя функцыі: крэатыўную і дэструктыўную (ствараюць нешта 

новае або знішчаюць ужо існуючае), гіпнатычную (вымушаюць персанажаў 

рабіць нешта), транспартную (перамяшчаюць у прасторы незвычайным 

чынам), трансфігурацыі (змяняюць фізічны стан персанажаў) і г.д. 

Чарадзейна-фантастычныя казкі, падобна іншым фальклорным жанрам, 

вызначаюцца традыцыйнасцю формы і зместу. Традыцыйнымі з’яўляюцца 

згаданыя віды вобразаў, структура сюжэта, асаблівыя сталыя маўленчыя 

формулы («жылі-былі», «у некаторым царстве, у некаторым гасударстве» і 

інш.), трохразовыя паўторы (тры браты адзін за адным выпраўляюцца ў 

дарогу і праходзяць праз адны і тыя ж выпрабаванні; герой сустракае на 

сваім шляху тры палацы з трыма царэўнамі; герой тройчы змагаецца з усё 

больш магутнымі Цмокамі, колькасць галоваў якіх таксама кратная тром, і 

г.д.) і іншыя элементы.  

Беларускі фонд чарадзейна-фантастычных казак – адзін з самых 

багатых у свеце, у ім налічваецца больш сюжэтных тыпаў, чым у іншых 

еўрапейскіх народаў (215 супраць 192).  
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Славяна Шамякіна 

 

КАЗКІ ПРА АСІЛКАЎ 

 

Казкі пра асілкаў – разнавіднасць чарадзейна-фантастычных казак. Яны 

вылучаюцца ў асобную групу на падставе асаблівасцей сюжэта і 

спецыфічнага тыпу галоўнага героя. У цэнтры сюжэта – персанажы, 

надзеленыя звышнатуральнай фізічнай сілай, вялікай мужнасцю, часта 

падкрэсліваюцца іх выдатны розум, магічныя здольнасці. У якасці 

супраціўнікаў-антаганістаў асілкаў звычайна выступаюць фантастычныя 

істоты. Найчасцей у беларускіх казках дзейнічаюць героі з такімі імёнамі: 

Івашка Мядзведжае вушка, Іван Кабылін (Сучкін) сын, Вячорка, Паўношнік і 

Заравы, Кацігарошка, Кірыла Кажамяка і інш. Сустракаюцца таксама героі, 

аднолькавыя з персанажамі былін (Ілля Мурамец).  

Для казак пра асілкаў характэрны наступныя традыцыйныя матывы:  

1) цудоўнае нараджэнне галоўнага героя (напрыклад, ад шлюбу жанчыны 

з мядзведзем; ад з’ядання будучымі маткамі асілкаў чароўнай рыбы, прычым 

самы моцны герой нараджаецца ад кабылы ці сабакі і да т.п.); 

2) хуткае сталенне героя «не па днях, а па гадзінах»; 

3) выпрабаванне героем сваёй моцы (напрыклад, шляхам падкідвання 

ўгару зброі – адначасова выпрабоўваецца і зброя); 

4) здабыванне багатырскага каня і зброі (для гэтага герою прыходзіцца 

выконваць цяжкія заданні Бабы-Ягі, вучыцца ў чараўніка, лезці ў падземную 

турму і вызваляць адтуль магічнага каня і інш.); 

5) двубой з ворагам (часцей за ўсё шматгаловым Змеям ці трыма Змеямі з 

усё большай колькасцю галоваў, жонкамі і маткай забітых Змеяў, Кашчэем 

Бессмяротным і г. д.); 

6) выратаванне дзяўчыны (прыкладам, выкрадзенай Змеям ці Кашчэем) і 

шлюб з ёю; 

7) абарона свайго статуса ад прэтэнзій ілжэгерояў.  

Верагодна, казкі пра асілкаў паходзяць ад гераічных міфаў, для якіх 

таксама характэрны героі-волаты і многія ўказаныя матывы. 
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Ольга Полукошко 

 

ДЕВИЧИЙ АЛЬБОМ 

 

Девичий альбом, по определению российской исследовательницы этого 

жанра Г. Ф. Архиповой, это красочно оформленная книга или тетрадь, 

которая заполняется текстами различных жанров (стихами, песнями и т. д.), в 

которую автор (девушка подросткового возраста), его друзья и знакомые 

пишут или рисуют на память. На сегодняшний день подобные альбомы ведут 

школьницы 9–15 лет. 

За всю историю своего существования девичий рукописный альбом, 

естественно, претерпел определённые изменения. Из альбомов «ушли» одни 

жанры (например, «блатная песня», частушка) и появились новые (теоремы 

любви, акростихи, адреса любви). Незначительно изменилась и тематика. 

Если в альбомах первой половины ХХ в. речь шла преимущественно о 

школьной девичьей дружбе, и они были весьма политизированы (встречались 

стихи о Ленине, тексты патриотических песен, песен о войне, призывов и 

девизов), то уже в начале 1960-х гг. появляется тема дружбы и любви между 

мальчиком и девочкой, которая со временем начинает доминировать. 

Девичий альбом становится полностью аполитичным. Изменения коснулись 

и внешнего оформления альбома: появились вырезки из цветных журналов и 

открыток, фотографии популярных исполнителей, переводные картинки, 

наклейки и т. п. 

Традиционно альбом включает в себя альбомную лирику (акростихи, 

пожелания), афоризмы, песни различного происхождения (народные и 

авторские). Здесь можно найти и не совсем характерные жанры 

(стихотворные клише к письмам и фотографиям, чихалки, гадалки, тесты, 

рукописные любовные рассказы). 

Помимо традиционных формульных элементов, в структуру альбома 

часто включаются различные «секреты». Чаще всего они имеют форму 

сложенного в треугольник листа, внутри которого записана информация 

личного характера, хранятся рисунки, наклейки и пр. Часто такие секреты 

чередуются с секретами-шутками («Ну какая ж ты свинья, ведь написано – 

НЕЛЬЗЯ!» и др.). 

Отдельные жанры, входящие в альбом, могут составлять сборники 

более узкого предназначения. Известны следующие формы рукописного 

девичьего альбома: 

Гадалка – рукописный сборник всевозможных гаданий. Могут 

включаться как обрядовые гадания, гадания на картах, так и всевозможные 

«чихалки», «чесалки», «икалки» и др. 

Песенник – это отдельная тетрадь, куда записываются понравившиеся 

тексты песен. Выполняет, прежде всего, архивирующую функцию. Во второй 

половине ХХ в. песенниками назывались и традиционные девичьи альбомы. 

Возможно, этому предшествовала официальная критика альбомной 

традиции, которая расценивалась как «отголоски мещанской культуры». 
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Правда, песни в таких альбомах-песенниках доминировали над сугубо 

альбомными жанрами. 

Пожеланник представлял собой постранично свёрнутую в треугольник 

тетрадь с пожеланиями. В каждый такой треугольник отдельным человеком 

вписывалось пожелание. Затем пожеланник заклеивался. Вскрывать его 

можно только в определённый срок, указанный на обложке (чаще всего – в 

Новый год). 

Анкета – специально оформленная тетрадь, содержащая 

пронумерованные вопросы и ответы на них. На форзаце или на первых 

страницах представляется хозяин анкеты (часто в виде рифмованных клише), 

оговариваются правила («Да и Нет – это не ответ»). Затем на отдельной 

странице или нескольких листах следует вопросник и ответы друзей и 

знакомых владелицы анкеты. Иногда она первой и отвечает на вопросы. 

Помимо коммуникативной (общение со сверстниками) и социологической 

(многие вопросы, пусть и неосознанно, направлены на выявление структуры 

коллектива и определение места и роли в нём хозяина анкеты), анкета 

выполняет также эстетическую, развлекательную и когнитивную функции 

(во многих анкетах содержатся просьбы нарисовать рисунок, написать 

стихотворение, дать определение любви, дружбы, рассказать о любимой 

книге и т. д.). 
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Ольга Полукошко 

 

МУЖСКОЙ АЛЬБОМ 

 

Изначально ведением и составлением рукописных альбомов 

занимались преимущественно мужчины, но со временем ведущая роль в этом 

процессе закрепилась за женщиной, а во второй половине ХХ в. это уже 
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прерогатива девочек-подростков. Мужские рукописные альбомы становятся 

менее распространёнными и поэтому менее доступными для изучения. 

Чаще всего мужские рукописные альбомы встречаются в форме 

блокнота или записной книжки. Если ведение альбома в женской среде – это 

вполне обыденное явление, то в мужской к нему обращаются в 

экстремальных условиях. Обычно это происходит в условиях определённого 

ограничения свободы в замкнутой социокультурной среде, коими могут 

выступать колония, тюрьма, армия и военные учебные заведения или 

кафедры. 

Мужскую альбомную традицию отличает определённая закрытость. 

Круг читателей здесь резко ограничен (не могут читать те, кто не служил / не 

сидел), что подчёркивается и в текстах. Исследователи часто отмечают 

монологичность (большинство текстов написано от первого лица) мужских 

альбомов. 

Наиболее известными и доступными для изучения являются 

солдатские (курсантские) блокноты и дембельские альбомы. 

Солдатский (курсантский) блокнот – это распространённая форма 

бытования письменного армейского фольклора. Содержание блокнота можно 

условно разделить на две части: 1) записи утилитарного характера (адреса, 

телефонные номера); 2) армейский фольклор. Армейская жизнь и любовь – 

основные темы солдатских альбомов. Помимо традиционных альбомных 

стихов, популярностью у солдат пользуются афоризмы, армейские маразмы и 

толкования. Присутствуют иллюстрации, однако это необязательно. Блокнот 

часто используется при создании дембельских альбомов, что говорит о его 

аккумулятивной (передача информации и её хранение) функции. Довольно 

часто в блокнотах встречается упоминание о мемориальной функции 

(блокноты создаются «на память»). 

Дембельский альбом – явление иного характера. Он также служит для 

воспоминаний о воинской службе. Это его главное предназначение. Однако 

основным содержанием такого альбома являются фотографии, которые 

иногда «разбавляются» текстами из солдатского блокнота, рисунками, 

вырезками из газет и журналов. Изготовляется он специально к моменту 

увольнения. 

Записная книжка солдата срочной службы, помимо записей 

утилитарного (расписание, задания, адреса) и дневникового характера, может 

содержать альбомные тексты. Важным для различения блокнота-альбома и 

записной книжки является функциональный признак: записная книжка 

создается «для себя» и не предназначена для предъявления или передачи 

кому-либо. 

Тюремные альбомы (песенники, блокноты), как отмечают 

исследователи, создаются ради их знаковой функции (как доказательство) и 
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ведут их обычно новички в тюремном мире (чаще всего это малолетние 

преступники). Жанровый состав практически не отличается от солдатских 

аналогов. Также присутствуют и рисунки декоративного и символического 

характера. Отличает их, в основном, тематика. Здесь на передний план 

выступают такие понятия, как власть, тюрьма, свобода, закон, женщина, 

мать. 
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Вольга Вараб’ёва  

 

«ЗРАЗУМЕЦЬ ДУШУ НАРОДА…» 

 
РЭЦЭНЗІЯ НА ВЫДАННЕ  

«БЕЛАРУСКІ ФАЛЬКЛОР: МАТЭРЫЯЛЫ І ДАСЛЕДАВАННІ: 

 Зборнік навуковых прац. Выпуск 1. – Мінск : Беларуская навука, 2014» 

 

Нядаўна выйшаў у свет першы выпуск выдання «Беларускі фальклор: 

матэрыялы і даследаванні», падрыхтаваны калектывам аўтараў. У зборнік 

увайшлі навуковыя артыкулы беларускіх фалькларыстаў, пераклады 

замежных аўтараў, якія звярталіся да беларускага фальклору, а таксама 

прыведзена вялікая колькасць экспедыцыйных матэрыялаў. 

Навуковыя даследаванні, уключаныя ў першы раздзел, з’яўляюцца 

арыгінальнымі працамі,  якія прысвечаны актуальным праблемам 

фалькларыстыкі. Кожны артыкул глыбока і рознабакова раскрывае 

пастаўленыя задачы, дэманструючы аўтарскі погляд, прапаноўваючы часам 

нестандартныя рашэнні пры аналізе навуковых праблем.  

Адкрывае раздзел навуковых прац артыкул І. А. Швед 

«Фалькларыстычныя даследаванні на пачатку XXI стагоддзя: традыцыі, 

навацыі, перспектывы». Аўтар грунтоўна аналізуе традыцыйныя напрамкі 

фалькларыстычных даследаванняў, вылучаючы найбольш значныя, паказвае 

сучасны стан развіцця фалькларыстыкі, адзначае новыя актуальныя 

падыходы ў развіцці фалькларыстычнай навукі.  

Безумоўна, сучасны ўзровень навуковых даследаванняў вымагае 

комплекснага аналізу фальклорнага тэксту як тэксту культуры і немагчымы 

без выкарыстання тэарэтыка-метадалагічнай базы іншых навук. У гэтым 

кантэксце І. Швед правамерна падкрэслівае неабходнасць «рэалізацыі 

міждысцыплінарнага падыходу», дзякуючы якому ўжо здзейснены 

«сапраўдныя прарывы ў даследаваннях фальклору» (с.18). Слушна гаворыць 

даследчыца і пра «антрапалагізацыю» фалькларыстыкі (с.18), якая выводзіць 

даследаванні на новы тэарэтычны ўзровень. 
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Артыкул С. Санько «Баладны сюжэт “Удава, яе дачка і сыны-

карабельнікі” і індаеўрапейскі “царскі наратыў”» цікавы найперш шырынёй 

ахопу матэрыялу, грунтоўным лінгвістычным аналізам вербальных формул, 

арыгінальнасцю выяўлення агульнажанравых канстант і іх семантыкі.  

Арыгінальнай, аднак палемічнай, падаецца спроба дэшыфроўкі зместу 

баладных тэкстаў праз іх суаднесенасць з творамі іншых жанраў (казак, 

каляндарнай абраднасці), паколькі кожны жанр стварае толькі яму ўласцівую 

карціну свету са сваім аксіялагічным кодам і наборам вобразна-выяўленчых 

сродкаў.  Тое, што ў адной карціне свету ўспрымаецца як сакральны сімвал, у 

другой можа страціць сакралізацыю, а ў трэцяй увогуле ператварыцца ў 

рэальны аб’ект. 

Вайна як «форма грамадскага быцця» (с. 58) і як мастацкі вобраз стала 

аб’ектам даследавання У. Лобача. У лепшых традыцыях айчыннай 

фалькларыстыкі аўтар даследуе семантыку мастацкага вобраза вайны, 

раскрывае яго мадыфікацыі ў розных фальклорных жанрах (вясельныя, 

жніўныя песні і інш.), што дазваляе выявіць спецыфіку вобраза, акрэсліць 

мастацкія і сацыяльныя функцыі.  

Выклікае цікавасць прапанаванае аўтарам асэнсаванне вайны як 

сацыяльнай з’явы, яе ролі ў грамадскім жыцці, выкананае на аснове аналізу 

не толькі фальклорных, але і гісторыка-этнаграфічных матэрыялаў, 

характэрных для пэўнай мясцовасці. Даследчык справядліва зазначае, што ў 

народнай памяці зафіксаваны ваенныя падзеі самых розных часоў: і татарскія 

набегі, і напалеонаўскія часы, і падзеі Вялікай Айчыннай вайны. Аўтар 

выводзіць заканамернасць: чым больш даўняя падзея, тым менш разгорнута 

яна вербалізуецца, захоўваючы часам толькі ацэначную дамінанту. Больш 

таго, даўнія падзеі могуць накладацца адна на адну, у выніку чаго ствараецца 

абагульнены вобраз ворага і міфалагізаваны вобраз абаронцы. Варта 

зазначыць, што даследчык абапіраецца на вялікі фактычны матэрыял, якім 

пацвярджае свае вывады. 

Падрабязна разглядаючы фальклорна-этнаграфічную і краязнаўчую 

спадчыну даўняга мінулага, аўтар фактычна абыходзіць увагай падзеі 

Вялікай Айчыннай вайны, матывуючы гэта тым, што «для сведкаў гэтых 

падзей апошняя вайна не з’яўляецца ні аб’ектам фалькларызацыі, ні тым 

больш міфалагізацыі, а належыць асабістай памяці ва ўсіх дэталях яе 

жудаснай рэчаіснасці» (с. 88).  Аднак кожная вайна на пэўным гістарычным 

этапе была жывой з’явай, і толькі потым узніклі фальклорныя тэксты, у якіх 

рэальныя героі ператварыліся ў мастацкія вобразы, а потым – у сімвалы. Па 

сутнасці, У. Лобач у сваім артыкуле выходзіць на праблему трансфармацыі 

фальклорных жанраў: паказаны шлях ад рэалістычнага апавядання-мемарата 

праз паданне да легенды.  

На аснове традыцыйнага жанру замоў Т. Валодзіна ў артыкуле 

«Сушчы/старошчы: этнакультурны анамнез і тэрапія (беларуская традыцыя ў 

еўрапейскім кантэксце)» раскрывае сутнасць цяжкага дзіцячага захворвання, 

яго праявы, спосабы барацьбы ў розных культурных традыцыях. Тэкставы 

аналіз праводзіцца на фоне этнакультурнага апісання з’явы і яе ацэнкі 
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носьбітамі традыцый, што выводзіць на новы ўзровень даследаванне зместу 

замовы, дае магчымасць растлумачыць выкарыстанне тых ці іншых матываў і 

вобразаў. Так, напрыклад, даводзіцца, што матывы «перапякання», 

«перацягвання» сімвалізуюць другое нараджэнне дзіцяці, адсюль і вобразы 

крыжа, магілы, якія часта сустракаюцца ў замовах, а таксама ў лекавай 

практыцы. 

Навуковую вартасць і добрую абгрунтаванасць даследаванню надае і 

выкарыстанне вялікай колькасці фальклорнага матэрыялу – замоўных 

тэкстаў. 

Біблейскія пераказы як самастойны жанр фальклору пачаў 

даследавацца зусім нядаўна і ўсё яшчэ пакідае шмат пытанняў. Артыкул 

А. Боганевай «Біблейскія вусныя народныя пераказы: разнавіднасці, 

тэматыка, механізмы фалькларызацыі» цікавы ўжо самім зваротам да гэтай 

тэмы. Аўтар акрэслівае кола тэкстаў, якія можна аднесці да біблейскіх 

пераказаў, прыводзіць іх класіфікацыю, вылучае жанравыя прыкметы. 

Кожны від праілюстраваны, асаблівасці – вылучаны. 

 Аднак недахопам прапанаванага артыкула з’яўляецца адсутнасць 

дакладнай дэфініцыі асноўнага паняцця, якое даследчыца вызначае як 

«вусныя выкладанні біблейскіх падзей, блізкія або тоесныя па сэнсе і змесце 

да кананічнага тэксту, але якія перадаюцца ў фальклорнай рэдакцыі і 

адлюстроўваюць светаўспрыманне апавядальніка» (с. 116). Аўтар так і не дае 

адказу, што такое біблейскі пераказ: самастойны жанр, жанравая 

разнавіднасць ці, можа, тэматычная група, якую варта аднесці да легенд, ці 

нешта іншае? Нявызначанасць жанравых межаў ускладняе тэарэтычнае 

даследаванне і зніжае яго аналітычны ўзровень. 

Народная проза памежнага ўкраінска-беларускага рэгіёна трапіла ў 

поле зроку А. Брыцынай. У артыкуле «Да характарыстыкі сюжэтнага складу 

народнай прозы ўкраінска-беларускага памежжа: Зарычненскі і Ракітнаўскі 

раёны Ровенскай вобласці» А. Брыцына падрабязна разглядае не толькі 

жанры, але і сюжэты памежных казак і легенд, суадносячы іх з аўтарытэтным 

выданнем – паказальнікам казачных сюжэтаў «Усходнеславянскія казкі». 

Акрамя традыцыйных адзначана выяўленне арыгінальных сюжэтаў. Аўтар не 

проста апісвае іх, але і аналізуе прычыны распаўсюджання адных жанраў і 

згасання другіх.  

Матэрыялам для даследавання сталі творы, запісаныя падчас 

экспедыцый, праведзеных у ХХІ ст. Гэта час сацыяльна-палітычных перамен, 

экалагічных праблем, што, на думку аўтара, таксама паўплывала на жанравы 

і сюжэтны склад народнай прозы. 

Асобна стаіць артыкул Ю. Пацюпы «Рытмавыя структуры беларускай 

народнай песні: подступы да праблемы (на матэрыяле в. Дамэйкі Лідскага 

раёна)». Спецыяльнае даследаванне рытмікі народных песень, выкананае на 

матэрыяле запісаў  адной вёскі, дазваляе аўтару выявіць спецыфіку строфікі 

народнай лірыкі ў параўнанні з агульнапрынятымі сістэмамі вершаскладання. 

Аўтар закранае шэраг важных тэарэтычных праблем, актуалізуючы тым 

самым даследаванне народнай строфікі.  
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Другі раздзел «Беларускі фальклор у замежных публікацыях» змяшчае 

даследаванні балгарскай фалькларысткі Фларэнціны Бадаланавай-Гелер і 

нямецкага навукоўца Паўля Бартэльса, выкананыя на беларускім матэрыяле, 

але амаль невядомыя беларускаму чытачу. Выкарыстанне беларускага 

матэрыялу замежнымі навукоўцамі сведчыць пра яго высокі мастацкі і 

духоўны ўзровень, павышае міжнародны аўтарытэт беларускага фальклору. 

Знаёмства з такімі працамі дазволіць беларускім даследчыкам больш актыўна 

ўводзіць іх распрацоўкі ў навуковы кантэкст. 

Вялікая колькасць фактычнага матэрыялу, назапашанага за перыяд 

збірання фальклору,  вымагае ад даследчыкаў пошуку новых форм яго 

сістэматызацыі і захавання. Адну з такіх форм – картаграфаванне і стварэнне 

атласу – прапануюць М. Антропаў і Т. Валодзіна. У распрацоўцы аўтары 

знаёмяць з магчымасцямі картаграфавання і перспектывамі выкарыстання 

атласу ў навуковых даследаваннях.  

Вялікая частка выдання прысвечана палявым запісам, уключае тэксты 

розных жанраў, запісаныя як вядомымі, так і маладымі збіральнікамі. Гэтыя 

раздзелы ўяўляюцца асабліва каштоўнымі, паколькі дзякуючы ім 

пашыраецца кола навуковых даследаванняў. 

 Прыемна адзначыць, што зборнік змяшчае таксама рэцэнзіі на 

некаторыя выданні ў галіне традыцыйнай культуры. А. Гулак, у цэлым 

высока ацэньваючы манаграфію У. Коваля, уздымае праблему правамернасці 

выкарыстання ў навуковай сферы інтэрнэт-фальклору, запрашаючы тым 

самым да шырокага абмеркавання вострага пытання. Т. Валодзіна, 

прадстаўляючы кнігу Г. Лапаціна і А. Паўлава, прэзентуючы выданне 

Ф. Клімчука, засяроджваецца найперш на станоўчых момантах 

даследаванняў, актывізуючы чытацкую цікаўнасць. У любым выпадку 

аб’ектыўная ацэнка прафесіянала ўздымае рэйтынг выдання, таму хочацца 

пажадаць навукоўцам больш актыўна далучацца да рэцэнзавання. 

Як станоўчы момант выдання варта адзначыць увядзенне рубрыкі 

«Юбілеі». Сапраўды, праз гады мы па-іншаму ацэньваем вядомыя факты, з 

іншага ракурса нам высвечваецца тая ці іншая сітуацыя, і нашы адносіны да 

той ці іншай з’явы, асобы таксама могуць мяняцца.  Таму вельмі важна 

узгадваць і пераасэнсоўваць нашу спадчыну і дзейнасць тых, хто працаваў на 

яе карысць.  

Выданне «Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні» з’яўляецца 

значным дасягненнем сучаснай фалькларыстыкі. У ім змешчаны навуковыя 

артыкулы, якія адпавядаюць сучаснаму ўзроўню развіцця фалькларыстычнай 

навукі,  і матэрыялы, якія могуць стаць базай для правядзення іншых 

навуковых даследаванняў. Прадстаўленая кніга – гэта яшчэ адзін крок, які 

дапаможа, як піша Паўль Бартэльс, «зразумець душу народа і асвятліць 

незразумелыя і пакуль цьмяныя, але вельмі важныя бакі жыцця» (с. 193). 



258 

 

 

НАШЫ АЎТАРЫ 

 

 

Акуліч Юлія – аспірант кафедры тэорыі літаратуры філалагічнага 

факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. 

Арцёмава Вольга – кандыдат філалагічных навук, дацэнт, дацэнт 

кафедры англійскай мовы гуманітарных спецыяльнасцей факультэта  

міжнародных адносін Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. 

Базар Наталля – аспірант факультэта беларускай і рускай філалогіі 

Беларускага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя М. Танка. 

Баранкевіч Лія – кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт кафедры 

беларускай музыкі, метадыст І-й катэгорыі кабінета традыцыйных музычных 

культур Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі. 

Буйноўская Вольга – саіскальнік кафедры гісторыі беларускай 

літаратуры філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. 

Вараб’ёва Вольга – кандыдат філалагічных навук, дацэнт, дацэнт 

кафедры дызайну гуманітарнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта. 

 Варфаламеева Тамара – кандыдат мастацтвазнаўства, старшы 

навуковы супрацоўнік ДНУ «Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, 

мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі». 

 Вострыкава Алена – кандыдат філалагічных навук, дацэнт, дацэнт 

кафедры славянскіх літаратур філалагічнага факультэта Беларускага 

дзяржаўнага ўніверсітэта. 

 Гарбачоў Аляксандр – старшы выкладчык кафедры рускай 

літаратуры філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.   

 Грышкевіч Юлія – студэнтка 4 курса філалагічнага факультэта 

Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. 

 Даніловіч Настасся – аспірант кафедры беларускай музыкі,  метадыст 

кабінета традыцыйных музычных культур Беларускай дзяржаўнай акадэміі 

музыкі. 

 Дуброўскі  Алесь –  кандыдат філалагічных навук, дацэнт, дацэнт 

кафедры стылістыкі і літаратурнага рэдагавання Інстытута журналістыкі 

Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. 

Дубянецкі Эдуард – кандыдат гістарычных навук, вядучы навуковы 

супрацоўнік аддзела тэорыі і гісторыі беларускай культуры Беларускага 

дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя М. Танка. 



259 

Дучыц Людміла – кандыдат гістарычных навук, старшы навуковы 

супрацоўнік ДНУ «Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і 

літаратуры НАН Беларусі». 

 Жагала Ганна – старшы выкладчык кафедры журналістыкі 

факультэта гісторыі, камунікацый і турызму філалагічнага факультэта 

Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Я. Купалы. 

Захарэвіч Ала – магістр гістарычных навук, аспірант ДНУ «Цэнтр 

даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі». 

Здановіч Ніна –  старшы выкладчык кафедры турызму і 

прыродакарыстання Беларускага дзяржаўнага тэхналагічнага ўніверсітэта. 

Кабржыцкая Таццяна – кандыдат філалагічных навук, дацэнт, дацэнт 

кафедры славянскіх літаратур філалагічнага факультэта Беларускага 

дзяржаўнага ўніверсітэта. 

Кавалёва Рыма – кандыдат філалагічных навук, дацэнт, дацэнт 

кафедры тэорыі літаратуры філалагічнага факультэта Беларускага 

дзяржаўнага ўніверсітэта. 

Канабеева Надзея – магістр філалагічных навук, аспірант  ДНУ 

«Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН 

Беларусі». 

Каралёў Дзмітрый – старшы выкладчык кафедры нямецкага 

мовазнаўства філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта. 

Каратай Віктар – метадыст  вучэбна-навуковай лабараторыі беларускага 

фальклору пры кафедры тэорыі літаратуры філалагічнага факультэта 

Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. 

Квачак Ганна – кандыдат філалагічных навук, дацэнт, дацэнт кафедры 

раманскага мовазнаўства філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта. 

Клімковіч Ірына – навуковы супрацоўнік ДНУ «Цэнтр даследаванняў 

беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі». 

Кохан Таццяна – магістр філалагічных навук, саіскальнік кафедры 

гісторыі беларускай літаратуры філалагічнага факультэта Беларускага 

дзяржаўнага ўніверсітэта. 

Круглова Вольга – магістрант кафедры славянскіх літаратур 

філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. 

Латышкевіч Маргарыта – магістр філалагічных навук, аспірант 

кафедры тэорыі літаратуры БДУ, супрацоўнiк вучэбна-навуковай лабараторыі 

беларускага фальклору пры кафедры тэорыі літаратуры філалагічнага факультэта 

Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. 

Лук’янава Таццяна – кандыдат філалагічных навук, дацэнт, дацэнт 

кафедры тэорыі літаратуры філалагічнага факультэта Беларускага 

дзяржаўнага ўніверсітэта. 

Марозаў Аляксандр – доктар філалагічных навук, прафесар, загадчык 

кафедры міжкультурных камунікацый факультэта культуралогі і 



260 

сацыякультурнай дзейнасці Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і 

мастацтваў. 

Навумава Ганна – магістрант кафедры славянскіх літаратур 

філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. 

Палукошка Вольга – магістр філалагічных навук, загадчык ВНЛ 

беларускага фальклору пры кафедры тэорыі літаратуры філалагічнага 

факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. 

Прыемка Вольга – кандыдат філалагічных навук, дацэнт, дацэнт 

кафедры тэорыі літаратуры філалагічнага факультэта Беларускага 

дзяржаўнага ўніверсітэта. 

Рабец Таццяна – кандыдат філалагічных навук, навуковы супрацоўнік 

аддзела фалькларыстыкі і культуры славянскіх народаў ДНУ «Цэнтр 

даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай 

акадэміі навук Беларусі». 

Савіцкая Ірына – кандыдат філалагічных навук, дацэнт, дацэнт 

кафедры сучаснай беларускай мовы філалагічнага факультэта Беларускага 

дзяржаўнага ўніверсітэта. 

Чарнавокая Аляксандра – магістрант кафедры беларускай літаратуры 

і культуры філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. 

Чарняцоў Аляксей – студэнт 4 курса філалагічнага факультэта 

Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. 

Шамякіна Славяна – кандыдат філалагічных навук, старшы 

выкладчык кафедры тэорыі літаратуры філалагічнага факультэта Беларускага 

дзяржаўнага ўніверсітэта. 

Шамякіна Таццяна – доктар філалагічных навук, прафесар, загадчык 

кафедры беларускай літаратуры і культуры філалагічнага факультэта 

Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. 

          Якiменка  Тамара – кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт, дацэнт  

Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі. 

         Яфімаў Аляксандр –  магістрант кафедры гісторыі беларускай 

літаратуры філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. 

Яровіч Ірына – студэнтка 3 курса юрыдычнага факультэта Брэсцкага 

дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. С. Пушкіна. 

 

 

 



261 

ЗМЕСТ 

 
 

ПРАДМОВА 3 

ФАЛЬКЛОР У ТЭОРЫІ І НА ПРАКТЫЦЫ 3 

Раздзел 1 8 
ФАЛЬКЛОР У КАНТЭКСЦЕ КУЛЬТУРЫ 8 

Тамара Варфаламеева 8 

ШЫРМА–МУЗЫКАНТ: ЗАХОДНЕБЕЛАРУСКІ ПЕРЫЯД 8 

Таццяна Шамякіна 14 

СУВЯЗЬ СОНЦА І ДУШЫ ЧАЛАВЕКА  Ў АРХАІЧНЫХ 

КУЛЬТУРАХ 14 

Тамара Якіменка 20 

М. АЛАДАЎ І ЛІНГВА-МУЗЫЧНА-ЭТНАГРАФІЧНЫЯ 

ФАЛЬКЛАРЫСТЫЧНЫЯ ЭКСПЕДЫЦЫІ НА БЕЛАРУСКАЕ 

ПАДНЯПРОЎЕ 1926/1928 гг.: ЭТНАМУЗЫКАЛАГІЧНЫ РОЗДУМ 20 

Таццяна Кабржыцкая 29 

УКРАІНАЗНАВЕЦ МІХАІЛ МАКСІМОВІЧ (1804–1873) :   

ДА 210-ГОДДЗЯ З ДНЯ НАРАДЖЭННЯ ПЕРШАГА РЭКТАРА 

КІЕЎСКАГА ЎНІВЕРСІТЭТА 29 

Рыма Кавалёва 32 

СТРУКТУРНА-СЭНСАВЫ СТРЫЖАНЬ ГАЛОЎНАЙ ПЕСНІ  

АБРАДУ «СТРАЛЫ»: ТРАІСТАСЦЬ І ТРЫЯДЫЧНАСЦЬ 32 

Таццяна Лук’янава 35 

МЕТОДЫКА ФЕНАМЕНАЛАГІЧНАГА АНАЛІЗУ НЯКАЗКАВЫХ 

ЖАНРАЎ БЕЛАРУСКАЙ ФАЛЬКЛОРНАЙ ПРОЗЫ 35 

Вольга Вараб’ёва, Ніна Здановіч 38 

ТРАДЫЦЫЙНАЯ  АБРАДАВАЯ  КУЛЬТУРА  ЯК  ФАКТАР 

НАЦЫЯНАЛЬНАЙ  ІДЭНТЫФІКАЦЫІ 38 

Таццяна Кохан 42 

ТВОРЧАСЦЬ ЯНА ЧАЧОТА І ФАЛЬКЛОР 42 

 

 

 



262 

Настасся Даніловіч 49 

КАЛЯНДАРНА-ПЕСЕННАЯ ТРАДЫЦЫЯ ВЕРХНЯГА 

НАД’ЯСЕЛЬДЗЯ :  З ЭКСПЕДЫЦЫІ БЕЛАРУСКАЙ ДЗЯРЖАЎНАЙ 

АКАДЭМІІ МУЗЫКІ 2013 года НА ПРУЖАНШЧЫНУ ПА СЛЯДАХ 

Р. Р. ШЫРМЫ 49 

Ала Захарэвіч 56 

МОДА ВЯСКОВАЙ МОЛАДЗІ НА ТЭРЫТОРЫІ  БЕЛАРУСКАГА 

ПАДЗВІННЯ Ў 30–50-Я ГАДЫ ХХ СТАГОДДЗЯ 56 

Юлія Акуліч 59 

ПРЫНЦЫПЫ РЭПРЭЗЕНТАЦЫІ  ВЯСЕЛЬНАЙ АБРАДНАСЦІ  

ГОМЕЛЬШЧЫНЫ  Ў ФАЛЬКЛОРНЫХ ЗБОРНІКАХ  

І НАВУКОВЫХ ВЫДАННЯХ 59 

Źmicier Karaloū 66 

BELARUSSISCHE BURGEN UND SCHLÖSSER 66 

Раздзел 2 92 

ФАЛЬКЛОР – ЛІТАРАТУРА – МОВА 92 

Елена Вострикова 92 

ФОЛЬКЛОР В РОМАНЕ МИЛАНА КУНДЕРЫ «ШУТКА» 92 

Александр Горбачев 99 

ФОЛЬКЛОРНАЯ ОСНОВА, НАРОДНОСТЬ, ЖАНРОВАЯ  

СПЕЦИФИКА И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ   

БАСЕН И. А. КРЫЛОВА 99 

Юлия Гришкевич 105 

ОБРАЗ МИРОВОГО ДРЕВА В ТВОРЧЕСТВЕ  К. Д. БАЛЬМОНТА 105 

Наталля Базар 110 

ФАЛЬКЛОРНЫЯ МАТЫВЫ Ў ТВОРЧАСЦІ НІНЫ МАЦЯШ 110 

Вольга Буйноўская 114 

НАРОДНА-ПАЭТЫЧНАЯ ПАРАДЫГМА Ў ПЕРАКЛАДЗЕ   

«СЛОВА ПРА ПАХОД ІГАРА» М. ГАРЭЦКАГА 114 

Анна Квачек 118 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОЛЬКЛОР В СОВРЕМЕННОЙ  ФРАНЦУЗСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ (ТВОРЧЕСТВО БЕРНАРА ФРИО) 118 

 

 



263 

Маргарыта Латышкевіч 123 

ФАНТАСТЫЧНАЕ Ў ЦВЕТАНА ТОДАРАВА 123 

Анна Наумова 125 

НАЦИОНАЛЬНОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ И ФОЛЬКЛОР  В 

ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ИВО АНДРИЧА 125 

Аляксандра Чарнавокая 130 

ЖАНЧЫНА ЯК КАМІЧНЫ ПЕРСАНАЖ У ПРОЗЕ  ПЕРШАЙ ТРЭЦІ 

ХХ СТ.: АД «УСЕНАРОДНАГА»  ДА АСАБІСТА-

ІНТЭНЦЫЯНАЛЬНАГА СМЕХУ 130 

Вольга Круглова 136 

МІФАЛАГІЧНЫ КАМПАНЕНТ У СВЕТАПОГЛЯДЗЕ ГРЫШКІ – 

ГАЛОЎНАГА ГЕРОЯ ПАЭМЫ ЯНКІ ЛУЧЫНЫ  «ПАЛЯЎНІЧЫЯ 

АКВАРЭЛЬКІ З ПАЛЕССЯ» 136 

Алексей Чернецов 140 

СПЕЦИФИКА ХРОНОТОПА РОМАНА ГЕНРИ ЛАЙОНА ОЛДИ  

«ОДИССЕЙ, СЫН ЛАЭРТА» 140 

Ирина Ярович 147 

КОНЦЕПТЫ «БОГАТСТВО» И «БЕДНОСТЬ»  В БАЛЛАДАХ О 

РОБИН ГУДЕ 147 

Аляксандр Яфімаў 149 

ВОБРАЗ ЗМРОЧНАГА ЖНЯЦА І ПЛЯСКА СМЕРЦІ   

Ў ФУНЕРАЛЬНЫМ ТВОРЫ «РЭХА ЖАЛЮ…» 149 

Віктар Каратай 154 

АД ДРАМЫ ДА МЕНІПЕІ. ЖАНРАВАЯ ПОЛІФАНІЧНАСЦЬ  

ПАЭМЫ ЯНКІ КУПАЛЫ «СОН НА КУРГАНЕ» 154 

Вольга Арцёмава 156 

МІФАЛАГІЧНЫ СКЛАДНІК  ВАДЫ Ў ФРАЗЕАЛАГІЧНАЙ  

КАРЦІНЕ СВЕТУ БЕЛАРУСАЎ І АНГЛІЧАН 156 

Ірына Савіцкая 161 

ФАЛЬКЛОРНЫ СКЛАДНІК УСХОДНЕСЛАВЯНСКІХ 

АГУЛЬНАНАЦЫЯНАЛЬНЫХ  СЛОЎНІКАЎ 161 



264 

Раздзел 3 169 

МАТЭРЫЯЛЫ ІI РЭСПУБЛІКАНСКАГА НАВУКОВА-

ПРАКТЫЧНАГА СЕМІНАРА «СУЧАСНАЯ ФАЛЬКЛАРЫСТЫКА, 

МІФАЛОГІЯ, ЭТНАЛОГІЯ: ПАЗІТЫЎНЫЯ, НЕГАТЫЎНЫЯ, 

СУПЯРЭЧЛІВЫЯ ВЕКТАРЫ РУХУ» 169 

Вольга Прыемка 169 

АБ ПРАЦЫ СЕМIНАРА 169 

Александр Морозов 172 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ДУХОВНЫХ СТИХОВ В СЛАВЯНСКОМ МИРЕ 172 

Алесь Дуброўскі 185 

ДЫЯЛОГ ЯК БАГАСЛОЎСКАЯ КАТЭГОРЫЯ   Ў КАНТЭКСЦЕ 

ХРЫСЦІЯНСКАЙ МІСІІ :   БІБЛЕІСТЫЧНЫ І МІСІЯЛАГІЧНЫ 

АСПЕКТЫ 185 

Рыма Кавалёва 190 

ЗАДАЧЫ ФАЛЬКЛАРЫСТЫКІ Ў СВЯТЛЕ ДЫЯЛОГУ   

ЯЗЫЧАСКАЙ І ХРЫСЦІЯНСКАЙ КУЛЬТУР 190 

Анна Жегало 196 

ЯЗЫЧЕСТВО И ХРИСТИАНСТВО  В СВЕТЕ  

ФЕНОМЕНОЛОГИИ ДИАЛОГА 196 

Таццяна Рабец 199 

ФУНКЦЫЯНАЛЬНА-СЕМАНТЫЧНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА  

ХРЫСЦІЯНСКІХ ПЕРСАНАЖАЎ  ВА ЎСХОДНЕСЛАВЯНСКІХ 

ЗАМОВАХ 199 

Надежда Конобеева 207 

ПРОБЛЕМА ИНТЕРПРЕТАЦИИ ХРИСТИАНСКИХ  

И ЯЗЫЧЕСКИХ МОТИВОВ В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 207 

Вольга Палукошка 212 

ДЗЕНЬ СВЯТОЙ ГАННЫ Ў НАРОДНЫМ КАЛЕНДАРЫ 

СТОЛІНШЧЫНЫ І АГУЛЬНАЕЎРАПЕЙСКІМ КАНТЭКСЦЕ 212 

Аляксандр Яфімаў 216 

ХРЫСЦІЯНСКІЯ ЭЛЕМЕНТЫ Ў БЕЛАРУСКІХ   

ЛАЦІНАМОЎНЫХ ПАЭМАХ ХVІ – ХVІІ стст. 216 

 



265 

Лия Баранкевич 223 

ДУАЛИЗМ ПОМИНАЛЬНЫХ ДУХОВНЫХ СТИХОВ 223 

Эдуард Дубянецкі 229 

ФАЛЬКЛОР ЯК СІНКРЭТЫЧНЫ ФЕНОМЕН  НАРОДНАЙ 

КУЛЬТУРЫ 229 

Людміла Дучыц, Ірына Клімковіч 232 

ПРЫРОДНЫЯ  СВЯТЫНІ  БЕЛАРУСІ  Ў  КАЛЯНДАРНЫХ  

АБРАДАХ  (СІНКРЭТЫЗМ  ЯЗЫЧНІЦТВА  І  ХРЫСЦІЯНСТВА) 232 

Раздзел 4 244 

МАТЭРЫЯЛЫ  ДА ЭНЦЫКЛАПЕДЫЙ І СЛОЎНІКАЎ 244 

Рыма Кавалёва 244 

МІФАСФЕРА 244 

Славяна Шамякіна 246 

ЧАРАДЗЕЙНА-ФАНТАСТЫЧНЫЯ КАЗКІ 246 

Славяна Шамякіна 249 

КАЗКІ ПРА АСІЛКАЎ 249 

Ольга Полукошко 250 

ДЕВИЧИЙ АЛЬБОМ 250 

Ольга Полукошко 251 

МУЖСКОЙ АЛЬБОМ 251 

Раздзел 5 254 

РЭЦЭНЗІІ 254 

Вольга Вараб’ёва 254 

«ЗРАЗУМЕЦЬ ДУШУ НАРОДА…» 254 

НАШЫ АЎТАРЫ 258 

 



266 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навуковае выданне 

 

 

ФАЛЬКЛАРЫСТЫЧНЫЯ ДАСЛЕДАВАННІ 

КАНТЭКСТ. ТЫПАЛОГІЯ. СУВЯЗІ 

 

Зборнік навуковых артыкулаў 

 

Выпуск 12 

 

 

Навуковыя рэдактары  Т. В. Лук’янава, С. В. Шамякіна 

 

Укладальнік В. В. Прыемка 

 

Рэдактар В. Р. Гаўрыленка 
 

Падпiсана да друку 15.12.2015 Фармат 60х84 1/16   

Папера афсетная Гарнiтура Times New Roman 

Друк лiчбавы Ум.-др.арк 16,8 Ул.-выд.арк. 17,0 Наклад 100 экз. Заказ № 2109 

ВТАА «Права i эканомiка» 220072 Мiнск Сурганава 1, корп. 2 Тэл. 284 18 66,  

e-mail: pravo-v@tut.by; pravo642@gmail.com  

Надрукавана на выдавецкай сiстэме KОNICA MINOLTA ў ВТАА «Права i эканомiка» 

Пасведчанне об дзяржаўнай рэгiстрацыi ВВРДВ, выдадзенае 

Мiнiстэрствам iнфармацыi Рэспублiкi Беларусь 17 лютага 2014 г.  

у якасцi выдаўца друкаваных выданняў за № 1/185 

mailto:pravo-v@tut.by

