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БЕЛАРУСКІ ФАЛЬКЛОР ЯК АКСІЯЛАГІЧНАЯ СІСТЭМА 

 

Мастацтва, створанае ў культурнай прасторы таго ці іншага народа, 

нясе ў сабе спецыфічныя рысы менталітэту гэтага народа і сістэмы яго 

каштоўнасцей. Аналіз беларускага фальклору з пункту гледжання выяўлення 

ў ім каштоўнасных арыентацый з'яўляецца, на наш погляд, неабходным для 

лепшага разумення народнай культуры і актуальным не толькі ў межах 

фалькларыстыкі ці мастацтвазнаўства, але і ў агульнанавуковым плане, бо 

ўсебаковае вывучэнне сучасных духоўных працэсаў немагчыма без 

даследавання спецыфічных аксіялагічных прыярытэтаў. 

Тэорыя каштоўнасцей фарміравалася на працягу многіх стагоддзяў пад 

уплывам шэрага палітычных, рэлігійных, этычных, мастацкіх, нацыянальных  

і  іншых  фактараў.  Сучасныя  навукоўцы  (А. Г. Усенка, М.С. Каган, М. 

Рокіч) пад катэгорыяй «каштоўнасць» разумеюць любы феномен (прадмет, 

з'яву ці рысу ўнутранага свету чалавека), які мае для грамадства, сацыяльнай 

групы і індывіда найвялікшае значэнне і выступае неабходнай умовай іх 

жыццядзейнасці [4, 46].  

Большасць сучасных этналагічных, псіхалагічных, культуралагічных 

канцэпцый сыходзяцца ў тым, што каштоўнасці ўтвараюць пэўную сістэму і 

з'яўляюцца структурным элементам псіхалогіі этнасу. Расійскі даследчык 

А.Г. Усенка адзначае, што каштоўнасць уваходзіць у структуру менталітэту 

на некалькіх узроўнях: 

1) як уяўленне аб тым, што такое каштоўнасць, і адпаведны набор 

«каштоўнасцей-узораў» (фундаментальных каштоўнасцей, якімі кіруюцца 

ўсе без выключэння члены дадзенай супольнасці); 

2) як сістэма каштоўнасцей – сукупнасць каштоўнасных іерархій асобных 

слаѐў і груп грамадства, якая базіруецца на аснове фундаменальных 

каштоўнасцей і ўваходзіць у склад «карціны свету». 

Гэтыя дзве плоскасці існавання каштоўнасці «ў жыцці рэалізуюцца ў 

«кодэксе паводзінаў» чалавека, якi належыць да дадзенай групы ці 

грамадства» [4, 63]. Такім чынам, можна гаварыць аб тым, што 

каштоўнасныя арыентацыі ўваходзяць у структурны комплекс менталітэту 

кожнага народа і адыгрываюць у жыцці чалавека ролю рэгулятараў 

паводзінаў і ацэнак. У цяперашні час навукоўцы карыстаюцца наступнай 

(умоўнай) класіфікацыяй каштоўнасцей:  

 вітальныя: жыцце, здароўе, якасць жыцця, прыроднае асяроддзе і інш.; 

 сацыяльныя: сацыяльнае становішча, статус, багацце, прафесія, сям'я, 

роўнасць палоў і інш.; 

 палітычныя: свабода слова, грамадзянскія свабоды, законнасць, 

грамадзянскі мір і інш.; 



 маральныя: дабро, любоў, сяброўства, абавязак  і інш.; 

 рэлігійныя: Бог, боскія законы, вера, выратаванне і інш.; 

 эстэтычныя: прыгажосць, ідэал, стыль, гармонія і інш. [2, 25]. 

Па ступені распаўсюджанасці каштоўнасці можна падзяліць на 

агульначалавечыя, нацыянальныя, саслоўна-класавыя, лакальныя, сямейныя, 

індывідуальна-асабовыя [2, 26]. 

Сігніфікатыўная функцыя культуры (у тым ліку і мастацкай) дае 

падставу вывучаць прадукты культуры як своеасаблівыя «акамянеласці» 

праяў нацыянальна-псіхалагічных асаблівасцей людзей. Традыцыі, звычаі, 

рытуалы, фальклор і г. д. з'яўляюцца спосабамі фіксацыі і трансляцыі 

культурнай інфармацыі і сацыяльнага вопыту, сродкамі далучэння індывідаў 

да існуючых у дадзеным грамадстве каштоўнасцей. З гэтага можна зрабіць 

выснову, што галоўнай крыніцай пазнання традыцыйных каштоўнасцей 

з'яўляецца народная мастацкая культура.  

На думку Л. І. Міхайлавай, «у сувязі з фарміраваннем класаў мастацкая 

культура раздзялілася на дзве сферы: адна задавальняла патрэбы 

прывілеяванай часткі грамадства і паступова пераўтварылася ў прафесійнае 

мастацтва, другая складалася на аснове першабытнай сінкрэтычнай культуры 

ўнутры земляробчай абшчыны і дала пачатак вуснай народнай творчасці» [3, 

52]. Разнастайныя фальклорныя тэксты ўвабралi ў сябе выпрацаваныя 

традыцыйнай народнай культурай спосабы бачання i ацэнкi свету, тыя 

каштоўнасныя арыентацыі, якiмі карысталася асноўная маса людзей на 

працягу стагоддзяў. Як адзначае У. М. Конан, «у класічных жанрах 

фальклору цэлая сістэма сюжэтаў, вобразаў і сімвалаў сѐння ўспрымаецца як 

мастацкі аналог найважнейшых духоўных каштоўнасцей, якія былі, ѐсць або 

могуць быць сцверджаны ў будучай культуры чалавецтва» [1, 176]. 

Згодна з шырока вядомым азначэннем рускага вучонага В. Я. Гусева, 

«фальклор – гэта сукупнасць структур, інтэгрыраваных словам, маўленнем, 

незалежна ад таго, з якімі элементамі яны звязаны» [3, 54]. У сучаснай 

навуцы існуюць чатыры асноўныя канцэпцыі фальклору: сацыялагічная (і 

гісторыка-культурная), эстэтычная, філалагічная і тэарэтыка-камунікатыўная. 

Першая канцэпцыя ўзнікла на раннім этапе развіцця этнаграфіі і 

фалькларыстыкі. Яна характарызуецца найбольш шырокім разуменнем 

фальклору. Другая канцэпцыя – эстэтычная – строга запраграмавана на 

вывучэнне толькі мастацкіх форм народнай культуры і таму можа 

ігнараваць «натуральныя», традыцыйныя, архаічныя формы ў кантэксце 

народнай культуры. Трэцяя з вышэйпералічаных канцэпцый вылучае 

славесныя (вербальныя) формы, прызнае фальклор маўленнем, вербальнай 

камунікацыяй. Чацвѐртая канцэпцыя акцэнтуе ўвагу на вуснасці як 

галоўнай асаблівасці фальклору. У дадзеным артыкуле мы 

прытрымліваемся менавіта «вузкага» погляду на фальклор і разглядаем яго 

як вусную народную творчасць. 

У розных відах і жанрах вусна-паэтычнай творчасці нашага народа 

пераважаюць розныя тыпы каштоўнасцей. У абрадавай паэзіі беларусаў 

найбольш яскрава адлюстраваліся вітальныя каштоўнасці народа. Абрадавая 



паэзія суправаджала чалавека на працягу ўсяго жыцця, а асабліва ў адказныя 

моманты, калі праз выкананне абрадавых дзеянняў замацоўваліся засвоеныя ад 

мінулых пакаленняў ментальныя ўстаноўкі. Такімі момантамі ўсходнія славяне 

лічылі нараджэнне, шлюб і смерць. Кожная з гэтых падзей знайшла 

адлюстраванне адпаведна ў хрэсьбінных і вясельных песнях, пахавальных 

галашэннях. Паводле абрадавых тэкстаў, у аснове закону сусвету палягае ідэя 

канстантнага ўзнаўлення прэцэдэнтных форм. Сямейна-абрадавыя і 

каляндарна-абрадавыя песні былі накіраваны ў першую чаргу на тое, каб 

працэс узнаўлення ніколі не спыняўся, і таму іх выкананне ў кантэксце 

абраднасці лічылася абавязковым. 

Парэмійны фонд беларусаў змяшчае ў сабе амаль усе тыпы 

каштоўнасцей. Прыказкі і прымаўкі адлюстравалі ўяўленні пра месца чалавека 

ў свеце, пра часавую накіраванасць і значнасць асобных гістарычных падзей, 

погляды на сэнс жыцця, прыроду шчасця, думкі аб маральнай узнагародзе, якая 

залежыць ад праведнасці жыцця і добрых намераў. Трэба адзначыць таксама, 

што ў адрозненне ад увасобленых у абрадавым фальклоры ўзораў замацаваныя 

ў парэміях каштоўнасці не з'яўляліся правіламі, якія падлягалі абавязковаму 

выкананню. Прыказкі, прымаўкі, загадкі неслі ў сабе набор сімвалаў, схем, 

вербальных формул, неабходных для апісання рэчаіснасці, і з'яўляліся 

носьбітамі вітальных, сацыяльных, рэлігійных і эстэтычных каштоўнасцей. 

Казка – адзін з тых жанраў вусна-паэтычнай творчасці, які дае 

магчымасць прасачыць развіццѐ аксіялагічных поглядаў беларусаў. У 

чарадзейных казках найбольш ярка ўвасоблены вітальныя каштоўнасці і 

выразна прасочваюцца рэшткі культу продкаў і татэмізму. Маральныя 

каштоўнасці беларускага народа знайшлі адлюстраваннне ў такой разнавіднасці 

народнай прозы, як навелістычная казка. У гэтых творах на прыкладзе 

станоўчых і адмоўных герояў паказаны тыя чалавечыя якасці і ўчынкі, якія 

народ ухваляе ці асуджае. Сацыяльныя каштоўнасці (сацыяльнае становішча, 

багацце, грамадскі статус, сям'я і г.д.) выразна паказаны ў бытавых казках, дзе 

малюецца жыццѐ простага селяніна, яго барацьба супраць сацыяльнага і 

духоўнага прыгнѐту.  

Вобразы беларускіх гістарычных паданняў можна падзяліць на дзве 

групы: адну складаюць людзі, якія абараняюць свой край, другую – захопнікі. У 

творах пра абаронцаў сваѐй зямлі галоўнай тэмай становіцца самаахвярнасць, 

мужнасць і гераізм людзей. Заўважым, што галоўнай каштоўнасцю беларусаў, 

адлюстраванай у гістарычных паданнях, з'яўляецца Бацькаўшчына.  

Рэлігійныя каштоўнасці народа найбольш выразна праяўляюцца ў іншым 

жанры пазаабрадавага фальклору – духоўных вершах. У іх адлюстравана ідэя 

аднаразовасці і аднанакіраванасці сусветнага гісторыка-культурнага працэсу, што 

падкрэслівае цэнтральную ролю прыходу Збавіцеля. У духоўных вершах 

праводзіцца думка, што смертны можа пераадолець канечнасць свайго быцця 

толькі праз змяненне ўласнай прыроды, духоўнае ўдасканаленне і аскетызм, а ў 

выніку агульных намаганняў адбываецца і ўдасканаленне грамадства. У духоўных 

вершах падымаюцца пытанні светапоглядных ідэалаў, сэнсу жыцця, шчасця. 



Аксіясфера тэатра – яркі прыклад таго, як у працэсе развіцця фальклору 

адбываецца змена ці перанясенне акцэнтаў ад запраграмаваных у тэатралізаваных 

абрадах  вітальных каштоўнасцей да эстэтычных у народнай драме. 

Такім чынам, беларускі фальклор з'яўляецца для айчыннай гуманітарыстыкі 

вельмі важнай і актуальнай крыніцай пазнання традыцыйных каштоўнасцей. 

Аксіялагічны  аналіз паказвае, што вусна-паэтычная творчасць беларусаў здольна 

ўнесці ў сучаснае грамадскае жыццѐ агульначалавечыя і нацыянальныя духоўныя 

каштоўнасці, нормы і ідэалы, а праз іх наладзіць дыялог беларускай культуры з 

іншымі. 
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