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      Праблема  мастацкага фалькларызму набывае ў наш  час ўсѐ большую 

актуальнасць. На думку М. М. Грынчыка, зварот даследчыкаў да праблемы 

фалькларызму невыпадковы.  Ён тлумачыцца «ўзрастаючай цiкаўнасцю да 

пытання аб сацыяльна-гiстарычных вытоках беларускай лiтаратуры, 

асаблiвасцях яе зараджэння, шляхах фарм iравання» [3, 19]. 

      Працэс  фалькларызацыi лiтаратурных твораý  надзвычай складаны, 

шматгранны, ѐн не абмежаваны толькi знешнiмi запазычаннямi i 

пераемнасцямi, выкарастаннем асобных стылiстычных форм i прыѐмаў. У 

наш час, калi ўвага даследчыкаў скiравана ў асноўным на вывучэнне 

мiфапаэтыкi лiтаратуры, асаблiва востра адчуваецца неабходнасць пошуку 

новых падыходаў да праблемы ўзаемадзеяння лiтаратуры i фальклору, больш 

дакладна, да пытання фальклорнай традыцыi ў паэзii ХХ стагоддзя. Разгляд 

гэтай тэмы немагчымы без дэталѐвага асэнсавання тыпалогii адносiн памiж 

лiтаратурным  тэкстам i фальклорнымi першакрынiцамi, без усведамлення 

прынцыпаў семантызацыi фальклорных вобразаў у лiтаратуры. 

Найперш трэба адзначыць, што для раскрыцця пэўнага навуковага 

пытання трэба адпаведная тэрмiналогiя. У нашым выпадку тэрмiнаў для 

асвятлення тэмы не хапае. Менавiта таму мы ўзялi на сябе смеласць 

прапанаваць пэўныя паняццi, якiя б разам з ужо вядомымi дазвалялi 

найбольш адэкватна ахарактарызаваць складаны працэс узаемадзеяння 

лiтаратуры са сферай фальклорна-мiфалагiчнага. 

З часу свайго нараджэння сусветная лiтаратура не проста цiкавiлася 

мiфалогiяй,  яна  абапiралася  на яе. Мiфалагiчныя  вобразы, матывы, сюжэты 

– арсенал еўрапейскай лiтаратуры на працягу ўсяго перыяда яе развiцця. У 

сувязi з вывучэннем праблемы ўзаемадзеяння лiтаратуры i мiфалогii  

лiтаратуразнаўцы  выкарастоўваюць тэрмiн «мiфалагема», пад якiм 

разумеюць выяўлены ў лiтаратурнай творчасцi, пераасэнсаваны самiм 

пiсьменнiкам мiфалагiчны выраз, матыў, сюжэт [5, 198]. Але трэба ўлiчваць 

наступнае: нацыянальна-мiфалагiчны матэрыял даволi часта трапляў  у 

пiсьменства праз пасрэднiцтва фальклору, дзе ѐн набываў адметнае жанравае 

ўвасабленне i семантыку. У гэтым выпадку мэтазгодна выкарыстоўваць 

тэрмiн «фалькларэма»: адпаведна ѐн будзе азначаць выяўлены ý лiтаратурнай 

творчасцi  цi пераасэнсаваны  самiм аўтарам фальклорны вобраз, матыў, 

элемент. У адрозненне ад мiфалагемы фалькларэма трапляе ў мастацкi свет  

лiтаратурнага твора непасрэдна з народнай творчасцi.У лiтаратуры iснуюць 

аказiянальныя вобразы i сiмвалы, семантыка якiх не адпавядае 

агульнапрынятай, яна iндывiдуальна-аўтарская, непаўторная. Прапануем 

абазначыць гэту з´яву тэрмiнам «аўтарэма», пад якiм будзе разумецца 

аўтарскiя, «адзiнкавыя», штучныя значэннi пэўнага вобраза, матыву, сюжэта. 



Аб´ектам нашага даследавання мы абралi творчасць двух выдатных 

беларускiх паэтаў – М. Багдановiча i А. Разанава. Гэта абумоўлена тым, што 

культурны дыскурс, на думку некаторых даследчыкаў, мае тэндэнцыю 

кожнае паўстагоддзе змяняцца. У такiм выпадку вывучэнне праблемы 

фалькларызму набывае новы ракурс, калi ў творчасцi паэта шукаецца не 

толькi працяг папярэдняй лiтаратурнай традыцыi выкарыстання фальклору, а  

адзначаюцца прыкметы новага мастацкага мыслення. 

Пры аналiзе лiтаратурнага тэксту вельмi часта не звяртаюць увагу на 

элементы, у змест якiх укладзена вялiкае значэнне.У паэтычным тэксце да 

такiх факультатыўных элементаў  даследчыкi адносяць загаловачны 

комплекс: iмя аўтара, назву, падзагаловак, прысвячэнне, эпiграф [2, 45]. 

Iмя аўтара яшчэ параўнальна нядаўна не было прадметам даследвання. 

На мяжы XVIII-XIX стст. вялiкую ролю адыграваў  жанр твора, а яго 

прыналежнасць пэўнаму аўтару не мела iстотнага значэння. З сярэдзiны XIX 

ст. iменi аўтара надаецца большая ўвага. У наш час яно стала папярэднiчаць 

назве. Цiкава, што М. Багдановiч i А. Разанаў захавалi сапраўдныя iмѐны, 

хаця ўсѐ ж такi спробы ўжываць псеўданiм былi:  М. Багдановiч, напрыклад, 

падпiсаў некалькi сваiх вершаў псеўданiмамi Максiм-Кнiжнiк i Максiм-

Крынiца. Вымышленыя прозвiшчы валодаюць  вялiкай ступенню 

iнфарматыўнасцi, часам нават большай, чым сапраўдныя iмѐны. У 

М.Багдановiча псеўданiмы з’яўляюцца сродкам семантычнага акрэслення 

эстэтычнай платформы. Фалькларэма крынiца сiмвалiчна перадае iдэю 

роднаснага адзiнства паэта з культурнай спадчынай беларускага народа, 

псеўданiм Кнiжнiк  адсылае да аўтарытэту прыгожага пiсьменства. 

Наяўнасць двух сэнсава розных псеўданiмаў сведчыць, што ў  

iндывiдуальнай свядомасці паэта суiснавалi два генератара тэкстаў: адзiн 

заснаваны на лiтаратурнай традыцыi, другi - на фальклорнай. Свядомае 

адмаўленне ад абодвух псеўданiмаў характарызуе М. Багдановiча як паэта, 

якi здолеў спалучыць у сваѐй творчасцi два эстэтычна разнародных пачаткi 

культуры i праз гарманiчнае спалучэнне кнiжнага (сусветнага) i крынiчнага 

(нацыянальнага) слова падняць беларускi мастацкi дыскурс на ўзровень 

лепшых набыткаў еўрапейскай паэзii. Нельга выключыць i таго, што, 

вяртаючыся да ўласнага прозвiшча, М. Багдановiч зыходзiў з iнтуiтыўнага 

адчування яго знакавасцi, семантычнай  ѐмiстасцi, а свой паэтычны дар 

адчуваў як дадзены Богам. Ён i сам нiбыта дадзены свету Богам, як, па 

уяўленню беларусаў, тыя дзецi-багданькi, што нарадзiлiся  падчас жнiўнай 

пары на полi  без дапамогi бабкi-павiтухi. 

Чаму не выкарыстаў псеўданiм А. Разанаў, можна толькi здагадвацца. 

Выкажам  меркаванне, што ва ўмовах прыхаванага нацыянальнага нацiску 

для яго было вельмi важна  сцвердзiць сваю беларускасць, а гэта iшло праз 

магутнае выяўленне таго iндывiдуальна-асабiстага пачатку, якi К.Г. Юнг 

вызначаў як архетып «самасць». Рыцар з адкрытым забралам - так можна 

вызначыць пазiцыю А. Разанава. Рэпрэзентаваць сябе праз псеўданім для яго 

не мела ніякага сэнсу ― ні эстэтычнага, ні ідэалагічнага, ні стылістычнага. 



Назва – цэнтральны кампанент загаловачнага комплексу, як асобнага 

тэксту, так і паэтычных зборнікаў. Звычайна яна выступае як самастойны 

тэкст, якi можа прадстаўляць iншы, структурна больш складаны [2, 46]. У 

тым выпадку, калі мы маем справу з назвамі зборнікаў, трэба ўлічваць іх 

магчымы сімвалічны сэнс. Даволi часта назву можна суаднесцi з бiяграфiяй 

пiсьменнiка, што мы і паспрабуем паказаць. 

Як вядома, М. Багдановiч меў адзiны прыжыццѐвы зборнiк «Вянок». 

Фалькларэма вянок ужываецца ý розных пластах культуры даволi часта. 

Літаратуразнаўчы тэрмін вянок санетаў слугуе абазначэннем вершаванай 

структуры з пятнаццаці санетаў. Самая складаная, вышуканая санетная 

структура - вянок вянкоў санетаў [5, 83-84]. Сціплая назва зборніка 

М.Багдановіча «Вянок» наўпрост карэспандуе з багатай сімволікай вянка ў 

беларускай народнай культуры і фальклоры. Рытуальны вянок звычайна 

вырабляўся з жывой зеляніны, але ў ім маглі ўжывацца сухія галінкі і кветкі. 

Пасля абрадавага выкарыстання яго маглі захоўваць, а маглі і знішчаць. 

Вянок дапамагаў абараніцца ад варожых сіл і хвароб. Жніўны вянок 

сімвалізаваў заканчэнне працы і перадачу сілы зерня новаму ўраджаю, 

вясельны вянок быў сімвалам шлюбу, а пахавальны вырабляўся для тых, хто 

не паспеў справіць вяселле. У абрадах сімвалічных провадаў вянком 

адзначалі галоўную асобу (напрыклад, русалку), а потым яго выкідалі або 

спальвалі. Як бачым, кола вянка спалучае сімволіку жыцця, смерці і 

адраджэння. Мяркуем, што М. Багдановiч ведаў пра сваю хваробу, пра сваю 

хуткую смерць і таму невыпадкова абраў такую назву для  зборнiка. Ён 

памiраў фiзiчна, але адраджаўся духоўна, Паэт пачынаў жыць у Вечнасці. 

Свой дэбютны зборнiк А. Разанаў назваў «Адраджэнне», 

выкарыстаўшы тым самым апошнюю частку міфалагічнай трыяды жыццѐ -  

сімвалічная смерць - адраджэнне ў новай якасці. І гэта зразумела. Праз назву 

зборніка вершаў паэт гучна абвяшчаў, што ѐн не пахіснуўся, а адрадзіўся, як 

адраджаецца з попелу птушка Фенікс: пасля выключэння з БДУ за ўдзел у 

студэнцкiх хваляваннях яму дазволілi працягнуць вучобу ў Брэсцкiм 

педагагiчным iнстытуце.  

Зборнiк «Шлях-360» – паэтычная фiласофiя нястомнага духу, 

выяўленне духоýна-эстэтычнага пачатку зямнога жыцця. Паэт тварыў у 

бясконнасць, і яго кніга раскрывае працэс самапазнання і выхаду да свабоды 

[4, 76]. Дарэчы, можна заўважыць пэўную сувязь памiж назвамi «Вянок» 

М.Багдановiча i «Адраджэнне» А. Разанава. Абодва паэты адраджаюцца, але 

ў розных вымярэннях. 

Падзагаловак – яшчэ адзiн элемент загаловачнага комплекса.  Ён не 

вельмi характэрны для паэтычнага тэксту. Звычайна падзагаловак 

папярэднiчае не аднаму вершу, а зборнiку, альманаху, творчаму ансамблю i 

ўказвае на жанравую спецыфiку збору: вершы, вершы i паэмы i г.д. [2, 48]. 

Зборнiк М. Багдановiча «Вянок» мае падзагаловак «Кнiжка выбраных 

вершаў». Чаму выбраных? Таму што гэта не проста зборнiк вершаў, а кнiга 

паэзii – з арыгiнальнай аўтарскай задумай, сваеасаблiвым унутраным 

лiрычным  сюжэтам.  Зборнiку «Танец з вужакамі» (1999) А. Разанаў даў 



падзагаловак – «Выбранае», якi мае, на наш погляд, такую ж семантыку, як i 

«Кнiга выбраных вершаў» М. Багдановіча. 

Эпiграф у паэтычных тэкстах сустракаецца даволi часта. Яго  

сэнсаўтваральная роля была адзначана вельмi даўно. Эпiграф бывае тэзiсам, 

якi даказваецца цi аспрэчваецца тэкстам, ѐн выступае камертоном, якi задае 

настрой, служыць экспазiцыяй кнiгi [2, 50]. Эпiграфы да зборнiкаў «Вянок» 

М. Багдановiча і «Танец з вужакамi» А. Разанова маюць супрацьлеглае 

значэнне. Чытаем у М. Багдановіча: 

Вы, хто любiце натрапiць 

Мiж странiц старых, пажоўклых 

Кнiгi, ужо даўно забытай, 

Блеклы, высахшы лiсток, ― 

Паглядзiце гэты томiк: 

Засушыў я на паперы 

Краскi, свежыя калiсьцi, 

Думак шчырых i чуцця [1, 1]. 

Гэта адзін з самых глыбокіх, пранікнѐных, асобасных твораў 

М.Багдановіча. Элегічны па танальнасці і стылістыцы, ѐн сведчыць, да якога 

стану гармоніі паміж  сабой і светам узвысіўся дух хворага паэта, які добра 

разумеў, што жыць яму засталося мала. Элегія ператвараецца ў запавет, 

звернуты да тых, хто здольны адчуваць повязь часу, знаходзячы духоўную 

асалоду ў судакрананні да мінулага, да свежых красак шчырых думак і 

пачуццяў паэта. Немагчымасць працягнуць сваю справу далей засмучае 

паэта, але ў вершы гучыць надзея на тое, што ѐн не будзе забыты. Кожны 

верш, як лiсточак, як кветачку, паэт засушвае i перадае чытачу. 

М.Багдановічу было вельмi балюча ад таго, што яго вянок не можа 

напоўнiцца новымi кветкамi-вершамi.  

У адрозненне ад экспазіцыі да зборніка М. Багдановiча эпiграф да кнiгi 

А. Разанава прасякнуты аптымiстычным настроем: 

                               Вецер павеяў,  

                                    Закалыхаўся зялѐны чарот – 

i ўзнiкла 

Размова  [6, 1]. 

Сакрэт глыбокага філасоўска-эстэтычнага ўздзеяння эпіграфа заключаецца ў 

шматмернасці метафарыстыкі, якая спалучае просты малюнак роднай 

прыроды са стыхіяй Слова, і не проста слова, а Размовы паэта з чытачом. 

А.Разанаву вельмі важна, каб яго душэўны імпульс знайшоў водгук. І цуд 

адбываецца – «закалыхаўся зялѐны чарот». Мы яшчэ не ведаем, што скажа 

нам А. Разанаў  і што мы пачуем, бо яшчэ не разгарнулі  зборнік, але эпіграф 

ужо скіраваў нас на дыялог з паэтам.  

Мастацкi свет твораý М. Багдановiча  i А. Разанава суадносiцца з 

рознымi кантэкстамi – бiяграфiчным, сацыяльна-гiстарычным, фiласофскiм, 

палiтычным i г.д., але пры ўсѐй непаўторнасцi творчых манер пiсьменнiкаў iх 

паэзiю яднае пошук адказаў на вечныя пытаннi, што такое жыццѐ, чалавек, 



каханне, смерць. I ўжо адна гэта дамiнанта можа стаць падставай  

шматбаковага параўнальнага вывучэння iх творчасцi. 
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