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МІФАЛОГІЯ І ФАЛЬКЛОР НА СТАРОНКАХ «НАШАЙ НІВЫ»
(1912-1915)

This  work is  devoted to  the articles  that  were published in  the  pages  of  the  newspaper
«Nasha Niva» (1912–1915). Articles about mythology and folklore was analyzed, the function of
these publications are defined.

У  пачатку  ХХ  стагоддзя  пачынаецца  актыўнае  выданне  газет  і кніг  на
беларускай  мове.  Вялікім  крокам  наперад  стала  выданне  «Нашай  Нівы»,  на
чале якой стаялі браты Іван і Антон Луцкевічы, Вацлаў Ластоўскі і шмат хто
іншы  з  выдатных  дзеячаў  беларускай  літаратуры  і  культуры.  «Наша  Ніва»  
стала, безумоўна, урадлівай глебай для новага пакалення маладых паэтаў. На
яе  старонках  друкаваліся  Янка  Купала,  Якуб  Колас,  Змітрок  Бядуля,  Максім
Гарэцкі  і  многія  іншыя.  Чытаючы  газету,  знойдзем  артыкулы  самай  рознай
тэматыкі:  грамадска-палітычныя,  сацыяльныя,  філасофскія.  Неабходна
адзначыць  і тое,  як  выданне  паўплывала  на  фарміраванне  беларускай  нацыі.
«У  першым  нумары  новай  газеты  за  23  лістапада  1906  г.  выдаўцы  таксама
сфармулявалі  яе  крэда:  «…  Ведайце  добра,  што  “Наша  Ніва”  газета  не
рэдакцыі,  але  ўсіх  беларусаў  і  ўсіх  тых,  хто  ім  спагадае.  Кожны  мае  права
быць  выслуханым  на страніцах  нашай  газеты і кіраваць  ёю,  толькі  каб  было
разумна.  Мы  з  сваёй  стараны  будзем  старацца,  каб  усе  беларусы,  што  ня
ведаюць,  хто  яны  ёсць,  –  зразумелі,  што  яны  беларусы  і  людзі,  каб  пазналі
свае правы і памаглі нам у нашай рабоце» [1, 164].

Бясспрэчны  той  факт,  што  літаратура  даволі  часта  звяртаецца  да
фальклору:  або  гэта  пабудова  твора  на  пэўную  фальклорную  тэму,  або
ўвядзенне  ў  канву  твора  замоў,  легенд.  Прыкладаў  іх   на  старонках  «Нашай
Нівы»  мы  знойдзем  шмат.  Прывядзем  адзін   з  такіх  твораў.
«Лекар-вядзьмар»   – паэма  з  8  частак,  падпісаная: Лявон  Лобік,  в.  Куковічы
Слуцкага павета (№ 34 ад 23 жніўня 1912 года). Паэма мае падзагаловак: «Са
слоў  лекара  Н. Вараб’ёва».  Аповед  вядзецца  ад  першай  асобы,  лекара,  які
сутыкнуўся  з  забабонамі  цёмнай  беларускай  вёсачкі.  Амаль  кожная  частка
паэмы  апісвае  хворага  чалавека  і  змяшчае  тлумачэнне,  якое  даюць
сувяскоўцы.  Напрыклад,  апісваюцца  дзеянні,  якія  неабходна  рабіць,  каб
абараніць цэлую вёску ад хваробы (ад малярыі).

Дык  скажу  табе
штуку – пачуй:
Гэта нашые бабы зрабілі, - 
Вёску ніткамі, бач, абвялі,
Ад хваробы яе баранілі.
Каб  не  брала  людзей  да

Бо, напралі дадня і сяло:
У  сем  стволак  вакруг

абвялі.
Другой,  ноччу

сабраўшыся ў хату,
Бабаў сорак да белага дня
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зямлі.
А ў нас, дзякуй Богу, і ціха;
Баба добрая гэтак была:
не пусціла сюды яна ліха,
Яна першую нітку вела.

У  вадну  хату  ўсе  бабы
зышліся
С  цэлай  вёскі,  ды  гэтак

было
Ужо працы ім – толькі дзівіся!

Пралі,  ткалі  –  зрабілі
да сьвету

Локцяў  трыццаць  зы
льну палатна

І  пад  вобразам  у
цэркві заслалі;

Дык у нас ведзьмароў
не было,
Што  паветра  і  немач

пускалі! 
Мы сваё ўбаранілі сяло [2].

26  красавіка  1912  года  ў  17  нумары  газеты  «Наша  Ніва»  надрукаваны
ліст  у  рэдакцыю,  які  меў  назву  «Аб  Беларускай  песьні»,  аўтарам  якога  быў
нехта  М.А.  Неабыякавы  чытач  піша,  што  «паганыя  навінкі  выціскаюць
багатые  душой  старадаўнейшые  беларускіе  песьні…  Памерла  душа
беларускай песьні.  Ды і як яму не было памерці? Калі мы самі  душылі  сваю
родную  песьню,  ганьбавалі  яе,  не  зналі  ёй  цаны,  лічылі  яе  брыдкай…»  [2].
Аўтар артыкула звязвае гэтую праблему з вострым нацыянальным пытаннем.
Бо  далей  ён  піша  пра  тых  людзей,  якія  ганьбяць  песню,  што  кажуць  не
«хлопцы»,  а  «гаспада».  Аўтар  паказвае  нам  замену  сваіх  каштоўнасцей
іншымі,  чужароднымі. Праз «новую» мову мы забываемся на свае карані,  на
сваю  душу.  У  канцы  М.А.  рэзюмуе:  «Беларус  хворы.  І  хвароба  гэта  крэпка
агарнула яго. Мы позна хапіліся лячыцца і ці зможэм уваскрэсіць слабеючые
сілы  і  падняцца  на  ногі?..  »[2].  Але  разам  з  гэтым  аўтар  дае  надзею  на
лепшае,  бо называе людзей,  што вернуць нам  наш духоўны скарб: «Зможэм,
бо выйшлі с паміж нас сяўцы сеяць «добрае, вечнае» [2].

Роўна  праз  адзін  год,  26  красавіка  1913  года,  у  газеце  з’яўляецца
першая  частка  навукова-папулярнага  артыкула  М. Арла  «Аб  нашай  песьні»,
(поўны  тэкст  –  №16–20).  Можна  лічыць  выпадковым  яго  з’яўленне,  але
можна  прагледзець  пэўныя  паралелі.  Ліст  «Аб  беларускай  песьні»,  як  ужо
адзначалася, быў напісаны чалавекам з ініцыяламі М. А. Артыкул (роўна праз
год) «Аб  нашай  песьні»  падпісаны  М. Арол  (М.А).  Магчыма,  гэта  сведчыць
пра  тое,  што  аўтар  ліста  і  артыкула  –  адзін  і  той  жа  чалавек.  Спачатку
неабходна  было  задаць  пэўную  тэму,  узрушыць,  зацікавіць  чытача,  а  потым
даць  разгорнуты  працяг.  Але  неабходна,  безумоўна,  адзначыць  важнасць
працы  гэтага  чалавека,  бо  яго  артыкул  –  грунтоўная  праца  па
фалькларыстыцы, даследаванне песень на прыкладзе збору ХІХ стагоддзя.

Перш  чым  перайсці  непасрэдна  да  аналізу  песень,  аўтар  засяроджвае
ўвагу  чытача  на  тым,  што  з’явілася  прычынаю  вымірання  старадаўняй
культуры. Як напрыклад паказваецца Расійская Імперыя, дзе чалавек, селянін
адарваўся ад зямлі. «Але апошнім часам пачала выміраць, гібець і забывацца
багатая  беларуская  песьня,  поўная  дзіўнай  паэзіі,  багатая  душою,  а  на  яе
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месца  стала  часьцей  і  часьцей  з’яўляцца  ў  нашай  вёсцы  брыдкая  расейская
«частушка». Як яна знаходзіцца ў Расеі, там ешчэ можна з ёю памірыцца, там
яна  вынікла  не  без  прычыны,  а  за  тым,  што  псыхіка  земляроба  расейца
змянілася,  як  змянілося  яго  жыцьцё,  калі  яму  прышлося  адарвацца  ад  сахі  і
ісці да фабрыкі…» [2].

Артыкул  прысвечаны  аналізу  матэрыялаў  (песень)  кнігі  «Збор  песень,
казак,  абрадаў  і  абычаёў  крестьян  паўночна-заходняга  краю»,  спісаных  
М. А. Дзмітрыевым  (выдадзена  ў  1869  годзе).  Аўтар  адзначае,  што  і  сам  ён
спрычыніўся  да  збірання  фальклору,  але  пасля  таго,  як  гэтая  кніжка  трапіла
яму  ў  рукі,  ён  «тады  толькі  зразумеў  усё  багацтва  і хараство  нашай  песьні»
[2].  Але  адзначаюцца  і  хібы  гэтых  матэрыялаў:  па-першае,  недастаткова
шырокі рэгіён збору, толькі тры паветы - Навагрудскі, Дзісенскі,  Беластоцкі;
а  па-другое,  «запісаны  яны  вельмі  дрэнна  па-расейску  –  многа  слоў  без
ніякага  толку»  [2].  Збор  аналізуецца  спачатку  па  структуры:  запісы
пададзены  па  раздзелах  («песьні  любашчаў,  дажынкавые,  абычаёвые,
гульнёвые,  вясёлые»  і  інш.).  Большая  частка  ўсяго  артыкула  прысвечана
аналізу раздзела «песьні любашчаў». 

Неабходнай  справе  збору  фальклору,  народных  песень  прысвечаны
артыкул Пятра Беларуса «Колькі слоў аб Беларусі і Беларускай песьні» (№ 47
ад  21  лістапада  1913  года).  Гэты  артыкул  напісаны  яркім  публіцыстычным
стылем,  галоўнай  функцыяй  якога  з’яўляецца  ўздзеянне  на  чытача.  Аўтар
выкарыстоўвае  прыём  рытарычнага  звароту  да  роднай  мовы  і  песні,  шмат
клічных  сказаў,  якія  ствараюць  атмасферу  ўрачыстаці,  усхваляванасці.  «Не!
Ня  будзе  гэтаго!  Не  павінна  згінуць  многавяковая  праца  творчай  душы
многагаротнаго  народу…  І  ня  згіне?...  Беларуская  песьня  гэта  неацэнны
скарб,  пакінуты  дзедамі  і  прадзедамі  свайму  патомству.  Беларуская  песьня
варта  пашаны  і бязсьмерцьця… Як  мага  рупцеся  збіраць  і запісваць  родныя
песьні…» [2].

Адным  з  найбольш  старажытных  і,  безумоўна,  важных  з  цыклу
каляндарна-абрадавых  свят  беларусаў  з’яўляецца  Купалле.  Шматлікія
літаратурныя  творы  апісваюць  нам,  як  праходзіў  гэты  абрад,  шматлікія
фальклорныя  запісы  дазваляюць  нам  адчуць  усю  сакральнасць  дзеі  праз
запісы  тых  песен,  што  спяваліся  ў  час  абраду.  Безумоўна,  і  на  старонках
«Нашай Нівы» знайшла сваё адлюстраванне гэтая падзея, але не ў навуковых
артыкулах,  а  ў  культурна-асветніцкіх,  першы  з  якіх  напісаны  Властам
(Вацлаў  Ластоўскі)  у  №  22  ад  31  мая  1912  года.  Ён  адзначае  наступнае:
«Розные старонкі і розные народы, залежна ад характэру сваей душы, маюць
характэрные  свае  абычаі  і  сьвяты…  Наш  народ  выяўляе  свой  характар  у
сьвяткаванні  Купальля.  Беларус  па  прыродзе  сваей  песьняр-паэт…  Аснова
гэтага  сьвята  крыецца  ў  вельмі  даўных  часах.  Гэта  было  праўда  сьветла,
праўды.  Сьвята  сонца,  каторае  асіліло  зіму,  разагрэло  зямлю,  запладзіло  і
пазвало  ўсё  да  жыцьця… Вось-жэ  ніхай  усюда  на  Беларусі,  дзе  толькі  жыве
сьвядомасць  національная  беларуская,  маладзёж  у  гэтую  ноч  выходзіць  у
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поле і там срод палёў і лясоў, пад чыстым  небам, устраівае ігрышчы старым
беларускім  абычаем»  [2].  Праз  вяртанне  да  народнага,  да  каранёў  роду,
выражаных  абрадам  Купалля,  Ластоўскі  апелюе  да  моладзі,  па-першае,  ужо
да  нацыянальна  свядомай,  каб  падтрымлівалі  гэтае  свята,  не  забываліся,  а
па-другое, да тых людзей, якія змогуць прыняць «сваё нацыянальнае», але ім
трэба  паказаць  правільны  шлях,  і  крокам  на  ім  з’яўляецца  старажытны,
містычны абрад Купалля.

Ужо  21  чэрвеня,  напярэдадні  свята,  з’яўляецца  артыкул  невядомага
аўтара  (верагодна,  аўтарам  яго  быў  Янка  Купала).  «Сёлета  віленскі
«Беларускі Музыкальна-Драматычны Кружок» з жыцьцём і энергіей ладзіцца
да  сьвяткаваньня  Купальля….  Праграму  сьвяткаваньня  абдумалі  сёлета,
маючы  за  сабой  год  практыкі,  крыху  іншую,  зручнейшую,  чым  летась… На
палянцы  сярод  сасновага  лесу  будуць  устроены  ў  Закрэце  агульные  і
беларускіе  танцы,  гульні,  скаканьне  праз  агні,  будзе  пець  беларускі  хор,
пушчэны  будуць  фаерверкі  і  т.п.»  [2].   У  наступным  нумары  газеты
з’яўляецца  артыкул  Янкі  Купалы   «Сьвяткаванне  Купалы  ў  Вільні»,  у  якім
апісваецца  тое,  як  праходзіла  мерапрыемства.  У  канцы  артыкула  Купала
адзначае:  «Хай  Свята  Купалы  станецца  паўсеместным  сьвятам  беларускаго
національнаго  адраджэньня,  гэта  нашае  шчырае  жычэнне  ўсім  жывым»  [2].
Менавіта  такія  артыкулы  праяўляюць  скіраванасць  «Нашай  Нівы»  на
адраджэнне  беларускай  духоўнасці,  нацыянальнай  свядомасці  праз
папулярызацыю народных абычаяў і свят. 

Праз год аўтарам артыкула, прысвечанага святу Купалля, будзе Змітрок
Бядуля. Яго артыкул не звязаны з рэальнай падзеяй святкавання, як гэта было
раней,  але  ён  апісвае  абрад  не  пазбягаючы  закліку  да  грамадзян.  «Толькі  не
хавайце  адзін  ад  другога,  свайго  шчасьця  шукаючы,  а  наадварот  –
шматмільённай  грамадай  ступайце  на  перад  па  шляху  сваім… Як  зіма  нікне
перад  магутным  сонцам,  так  знікне  ўсё  цяжкое,  цёмнае,  і  яснае  шчасьце
зайграе  ў  вачах  вашых  тысяччу  жыватворнымі  праменьнямі,  калі  вы
знайдзеце згубленую сваю душу, душу свайго народу…» [2]. Пасля, у нумары
за  5  ліпеня  1913  года,  друкуецца  артыкул,  аўтарам  якога  з’яўляецца  З. Б.
(верагодна,  Змітрок  Бядуля);  у   ім  апісваецца  свята,  зладжанае  віленскім
«Драматычна-Музыкальным Кружком».

Наступным  важным  народным  святам,  якому  прысвечана  некалькі
артыкулаў у «Нашай Ніве», з’яўляюцца Каляды. Першы – напісаны спадаром
Навіцкім  (№  51–52 ад  21 снежня  1913 года),  дзе  падаецца  гісторыя  таго,  як
узнікла  гэтае  свята.  «Адзін  з  добрых  багоў  быў  бог  Соўнца;  але  ён  быў
добрым толькі поўгода, на другое поўгода ён адходзіў негдзе далёка ад зямлі,
а  тымчасам  злые  багі  прынасілі  сьнег,  холад,  усё  замірало.  Людзі  чакалі
Соўнейка  (калі  дзень  становіцца  даўжэйшым  за  ноч).  Прымецілі,  што  гэта
якраз  робіцца  каля  цяперашняй  палавіны  сьнежня.  У  гэты  час  пачалі
сьвяткаваць  Каляды.  Адбываліся  гульні:  пеялі,  танцавалі,  віншавалі  адзін
другога;  вадзілі  мядзведзя,  казу  і  т.д.  авогул  усялякім  спосабам  радаваліся»



2

[2].  Таксама  расказваецца  і  гісторыя  аб’яднання  (зліцця)  паганскага
календара  з  хрысціянскім.  Але  і  тут  мы  бачым  імкненне  аўтара  заахвоціць
беларуса  вярнуцца  да  родных  звычаяў,  каранёў:  «Чужому  навучайся,  але  і
свайго  не  чурайся!  Трэба  любіць  прошлае  дзеля  прышласьці!  Бо  ў  добрым
прошлым  народу яго  моц,  яго  сіла,  і,  калі  народ  любіць  сваю  прошласць,  то
яго не так лёгка замацуюць цёмныя сілы ворагаў!» [2]. Другі артыкул – нумар
ад  5  снежня  1914  года  –  называецца  «Каляды»,  аўтар  яго  Власт.  У  гэтым
артыкуле  таксама  расказваецца  гісторыя  таго,  адкуль  узялося  свята  Каляды:
апісваецца барацьба цемры (злога) з Соўнейкам (дабром).

У  1930  годзе  выходзіць  кніжка  А.К.  Сержпутоўскага  «Прымхі  і
забабоны  беларусаў-палешукоў».  Забабоны  ў  дадзеным  выпадку  –  вера  ў
звышнатуральнае,  у  іншасвет,  у  духаў  прыроды  і  шмат  што  іншае.  У
артыкуле  за  12  ліпеня  1913  года  гэтае  слова  «забабоны»  выкарыстоўваецца
не  ў  прамым,  а  ў  пераносным  значэнні.  Аўтар  артыкула  Юры  Верэшчака
выкарыстоўвае  такі  фальклорны  матыў,  каб  паказаць  дрэнны  бок
чалавека-інтэлігента,  які  адрываецца  ад  родных  каранёў,  хоча  навучыцца
толькі  «панскай  мове»  і  не  ведаць  ніякай  іншай.  «Адзін  з  гэткіх
зараз-забабонаў  ёсць  той,  што  каб  стацца  інтэлігентным  чалавекам,  трэба
навучыцца толькі «панскай мовы» і ўсё гатова» [2]. Безумоўна, аўтар заклікае
да  таго,  каб  пазбавіліся  гэтага  страшнага  забабона:  «тлумачце,  што
інтэлігенцыя, розум – галаве; культурнасць у паступках чэлавека…. Чэсць жэ
пашана тым, хто беражэ свой чэлавечы і народны гонар» [2].

1914  год  –  Першая  Сусветная  вайна.  У  гэты  час  газеты  пішуць  у
асноўным  пра  сацыяльнае  і  палітычнае  становішча  краін-удзельніц  вайны.
Таму  на  працягу  1914  года  на  старонках  «Нашай  Нівы»  амаль  няма
артыкулаў,  прысвечаных  культуры,  літаратуры,  якія  не  закраналі  б  тэму
вайны.  На  старонках  газеты  ўсё  часцей  і  часцей  сутракаюцца  фальклорныя
тэксты, звязаныя з вайною, напрыклад, салдацкія песні. 

7 мая 1915 года надрукаваны артыкул Змітрака Бядулі «На Сёмуху». За
аснову бярэцца апісанне свята: «красныя дзеванькі выходзюць на зялёны луг
з  венкамі  на  русых  галованьках,  вядуць  карагоды  ды  голасна  пяюць…»  [2].
Але край яшчэ не аправіўся пасля цяжкай вайны, таму і святы атрымліваюць
негатыўную афарбоўку, настрой апавядання мінорны: «святкі ў нас сёлета не
зялёныя,  а  чырвоныя.  Бо  кроў  і  агонь  афарбавалі  наш  край  многапакутны.
Атрута сьмерці пакалечыла жыцьцё горкаю палынь-травою…» [2].

Такім  чынам,  прааналізаваўшы  артыкулы,  якія  змяшчала  газета  «Наша
Ніва»  ў  1912–1915  гадах,  можна  прыйсці  да  высновы,  што
фальклорна-міфалагічныя  тэмы  падаюцца  тут  не  для  навуковага  аналізу,  а
выконваюць  культурна-асветніцкую  функцыю.  Але  гэта  няцяжка  зразумець,
ведаючы скіраванасць газеты; тут ярка праяўляецца яе функцыя ўздзеяння на
чытача.  «Наша  Ніва»  ўнесла  вялікі  ўклад  у  справу  захавання  фальклорнай
спадчыны  народа  –  праз  заклік  да  збору  фальклорных  адзінак,  праз
наяўнасць  (хоць  і  невялікага)  аналізу  збору  песень.  Тэма  фальклору  цесна
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звязаная  з  нацыянальным  пытаннем: праз  абуджэнне  цікавасці  да  народных
абрадаў,  лірыкі,  аўтары  накіроўваюць  свядомасць  людзей  у  напрамку
вяртання да роднага, да каранёў, да мовы і культуры. 
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