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ГЕНДЭРНАЯ  ВЫЗНАЧАНАСЦЬ  ФАЛЬКЛОРНАГА  АЎТАРА 

 Ў  БЕЛАРУСКІХ  ЛЕГЕНДАХ 

 

Праблема фальклорнага аўтара з’яўляецца адной з найбольш актуальных 

у фалькларыстычнай навуцы і мае два галоўныя аспекты: фальклорны аўтар 

як стваральнік мастацкага тэксту і прысутнасць фальклорнага аўтара ў 

тэксце. У межах названых аспектаў мэтазгодна разглядаць і іншыя, больш 

прыватныя пытанні, у тым ліку і пытанне аб гендэрнай вызначанасці 

фальклорнага аўтара. 

 «Фальклорны аўтар» як абагуленая і адцягненая катэгорыя не можа 

быць надзелена той ці іншай палавой прыкметай. З іншага боку, відавочна, 

што фальклорныя тэксты ствараюцца мужчынамі і жанчынамі, а гэта не можа 

не адбіцца на фальклорным аўтары. 

 Прыдатным матэрыялам для разгляду дадзенай праблемы з’яўляюцца 

беларускія легенды: іх бытаванне не мае полаўзроставых абмежаванняў, яны 

ў аднолькавай ступені належаць і мужчынам, і жанчынам. Для вызначэння 

гендэрнай стратыфікацыі фальклорнага аўтара ў беларускіх легендах 

уяўляецца мэтазгодным звярнуцца да аналізу апавядальных структур і 

вобразнасці мастацкіх твораў, а таксама звярнуць увагу на агульную 

маральную ацэнку сітуацыі. 

 Найбольш пашыранымі для фальклорнай прозы формамі прысутнасці 

фальклорнага аўтара ў тэксце на суб’ектным узроуні з’яўляюцца формы 

апаведача і апавядальніка. Спецыфіка апавядальніка ў тым, што ѐн выступае 

не толькі як суб’ект мыслення, але і як герой-персанаж твора, таму гэта 

заўсѐды ці мужчынскі, ці жаночы персанаж. «Аднаго разу ў нядзелю я, 

паабедаўшы, прылѐг на прызбе трохі аддыхнуць да і моцна заснуў. Ось 

сніцца мне, што нейкі старац кажа, штоб я ўзяў штых да йшоў на капец...» 

[3, 412]. Не цяжка вызначыць палавую прыналежнасць апаведача і ў тых 

выпадках, калі яскрава прасочваецца яго пункт погляду на падзеі і герояў. 

Зразумела, што, калі гаворка ў легендзе ідзе пра тое, што з-за бабінай 

дурасці, цікаўнасці ці сквапнасці здарылася штосьці нядобрае, што пацягнула 

за сабой пакаранне не толькі той бабы, але і яе мужа (брата, сына), то такая 

легенда не можа быць створана жанчынай. У такіх легендах падкрэсліваецца 

віна жанчыны за атрыманую сітуацыю, у той час як мужчына выступае ў 

якасці «без віны вінаватага» ці ўвогуле ахвяры. Напрыклад, у легендзе 

«Бусел» менавіта з-за бабінай цікаўнасці чалавек не выконвае загад Бога 

занесці і ўкінуць гаршчочак у мора, ні ў якім разе не заглядаючы ў яго. 

«Хочацца бабе паглядзець, што там такое ў гаршчочку. Аж з шкуры 

пражэцца баба, хоча паглядзець у гаршчочак, але чалавек упѐрся і не 

пазваляе». Парушаючы загад Бога і забарону мужа, яна адкрывае гаршчок і 

выпускае ўсялякіх гадаў на зямлю, за што Бог карае абодвух, ператвараючы 

іх у буслоў і наказваючы збіраць гадаў [3,  60]. 



 Палавая прыналежнасць апаведача выяўляецца і праз характарыстыкі 

ім мужчынскіх і жаночых персанажаў. Апаведачу-мужчыне звычайна 

належаць выказванні тыпу: «Ведама, баба вельмі цікава» [3, 60]; або «яна 

вазьмі, дура-баба, да й скажы» [ 3, 64] і да т. п. На карысць фальклорнага 

аўтара-жанчыны сведчаць выказванні тыпу: «Праўду кажуць, што не так 

воўк баіццца сабакі, як яго звягу. Гэй й мы. Хоць і не баімося мужчын, але 

што ж з імі рабіць...» [3, 175]. 

 Нельга не адзначыць і тое, што не кожны фальклорны тэкст дазваляе 

ўбачыць гендэрную стратыфікацыю фальклорнага аўтара. Гэта такія тэксты, 

дзе апавядач не выяўляе сваю палавую прыналежнасць. «Пчол спачатку бог 

стварыў адных карысных для чалавека. Чорту гэта стала зайздросна, і 

пачаў ѐн прасіць бога даць яму на карыстанне хоць некалькі такіх пчол» [3, 

72]. 

 У тым выпадку, калі вызначыць палавую прыналежнасць фальклорнага 

аўтара шляхам аналізу апавядальных структур цяжка, мэтазгодна звярнуцца 

да разгляду персанажаў народных твораў. Палавая вызначанасць 

фальклорнага аўтара можа праяўляцца ў пункце погляду на гендэрныя 

адносіны, якія ў творах выступаюць у выглядзе пэўных стэрэатыпаў паводзін 

герояў. «Стэрэатып, – піша І. Б. Гасанаў, – увасабляе ў сабе спецыфічнае 

адлюстраванне каштоўнасцей, аднолькавыя адносіны да аб’екта, яго сярэдняе 

ўспрыняцце» [2, 7]. Стэрэатып паводзін ўяуляе сабой агульнапрынятыя 

нормы паводзін у вызначанай тыповай сітуацыі. 

 У аспекце гендэра паводзіны персанажаў легенд можна разглядаць на 

двух узроўнях: знешнесацыяльным і ўнутрысямейным. Стэрэатып паводзін 

герояў на першым узроўні абумоўлены перш за ўсе іх сацыяльным статусам і 

непарыўна звязаны з катэгорыяй «улады». Умоўна герояў можна падзяліць на 

тых, хто валодае ўладай (а значыць, можа дыктаваць сваю волю ніжэйшым 

па становішчу), і тых, хто ўлады не мае (значыць, залежыць ад волі іншага). 

Да першых адносяцца цары (царыцы), князі, паны (пані), войты і да т.п., да 

другіх – прыгонныя, гандляры і іншы просты люд. Натуральна, што 

ўзаемаадносіны паміж гэтымі групамі былі заснаваны на самых 

разнастайных відах ціску вышэйшых саслоўяў на ніжэйшыя. Так было ў 

рэальным жыцці, пра тое ж распавядаецца і ў шматлікіх легендах. 

 Найбольш распаўсюджаным з’яўляецца сюжэт пра дамаганні пана 

прыгоннай дзяўчыны, яе зганьбаванне і смерць. «Жыла ў тых мясцінах яшчэ 

пры паншчыне дзяўчына. Звалі яе Альхімія... Любіла Альхімка аднаго хлопца, 

марыла выйсці за яго замуж. Але прыглянулася прыгажуня свайму пану. Пан 

зняславіў дзяўчыну, і яна, бедная, з гора ўтапілася ў балоце...» [3, 223]. 

Грамадства не можа абараніць дзявочую годнасць, самае большае – маральна 

асудзіць разбэшчанага пана. Калі за дзяўчыну і мусіць уступіцца хлопец 

(жаніх), то ѐн звычайна вельмі хутка гіне, а дзяўчына застаецца сам-насам са 

сваѐй бядой. Падпарадкаванне волі пана з’яўляецца нормай не толькі 

сацыяльных (як прыгонная свайму валадару) але і гендэрных (як жанчына 

мужчыне) паводзін дзяўчыны ў дадзенай сітуацыі. 



Прыкладам можа выступаць і легенда «Чырвонае возера», дзе бацька 

прыгожай шынкаркі дакарае дачку за тое, што яна не хоча саступіць князю: 

«Сучча дачка, што сабе ў галаву ўзяла? Князь цябе любоўю адорвае, а ты 

што? І мяне, і сябе пагубіць хочаш? Не ведаеш, што такое князь?» [3, 384]. 

Такім чынам, мужчынская агрэсія ў адносінах да жанчыны выяўляецца ў 

дзвюх асноўных формах: маральна-псіхалагічнай (дамаганне дзяўчыны) і 

фізічнай (давядзенне яе да пагібелі ці пакаранне за супраціўленне). У сюжэце 

з адваротнай растаноўкай персанажаў, калі непрыгожая і злая паненка 

данімае прыгожага сялянскага хлопца, адзіным сродкам, даступным 

жанчыне, з’яўляецца маральна-псіхалагічны ўціск [3, 374]. 

Нязгода пакрыўджаных з такім становішчам рэчаў выяўляецца ў 

легендах праз пратэст герояў. Большасць гераінь выбіраюць смерць– пасіўны 

пратэст – і гінуць ці то да ганьбы, ці то пасля яе. Сустракаюцца выпадкі і 

актыўнага пратэсту, калі дзяўчына імкнецца адпомсціць за сябе ці за свайго 

любага і падпальвае маѐнтак або замахваецца на жыццѐ самога пана. 

Актыўны пратэст характэрны і для мужчынскіх персанажаў легенд. Але ў 

абодвух выпадках смерць дзяўчыны ці хлопца з’яўляецца адзіным выйсцем з 

сітуацыі. 

Падобным чынам будуюцца адносіны паміж героямі і на 

ўнутрысямейным ўзроўні. Звычайна гэта адносіны «муж– жонка», «бацька– 

дачка». У дадзеным выпадку не мае значэння, да якога сацыяльнага класу 

належыць жанчына: з’яўляецца яна дачкой карчмара ці жонкай (дачкой) 

князя. Яна цалкам залежыць ад мужчыны, яна павінна яму 

падпарадкоўвацца, выконваць яго волю; яна не мае права ні на ўласную 

думку, ні на ўласнае жыццѐ. Памірае ад разрыву сэрца пані Мара, не 

вытрымаўшы здзекаў мужа ў легендзе «Бутрым Няміра» [3, 236], у 

манастыры канчае свой век дачка баярына Віта з легенды «Вітаўка» [3, 250], 

ад рукі мужа гіне княгіня ў легендзе «Гара Княгінька» [3, 337], хаваецца па 

суседзях і сваяках ад мужа-тырана пані Кошчыц у легендзе «Пра пана 

Кошцыца» [3, 260] і інш. Адзіна магчымы пратэст жанчыны на гэтым ўзроўні 

– пасіўны: толькі ўласная смерць можа прынесці збавенне. 

Незаўсѐды і аналіз гендэрных узаемаадносін герояў народных твораў 

дазваляе з упэўненасцю вызначыць палавую прыналежнасць фальклорнага 

аўтара. У легендах хутчэй назіраецца сумяшчэнне і чаргаванне 

«мужчынскага» і «жаночага» пунктаў погляду на сітуацыю. З аднаго боку, 

праводзіцца думка, што жаночая падначаленасць і пакорнасць мужчыне, яе 

залежнасць ад апошняга – гэта норма для дадзенага грамадства. А з іншага 

боку, у легендах прысутнічае падспуднае непрыняцце такога стану рэчаў 

фальклорным аўтарам, якое выяўляецца ў захапленні жанчынай, здольнай да 

пратэсту. 

Дарэчы, рэакцыя пакрыўджаных у беларускіх легендах абвяргае кічавае 

ўяўленне аб адсутнасці годнага нацыянальнага характару ў беларусаў, калі 

пад славутай талерантнасцю маецца на ўвазе схільнасць да калабарацыі і 

падначаленасці, што ў сваю чаргу абгрунтавана пасіўным, нібыта «жаночым» 

этнапсіхалагічным тыпам беларуса. Між тым, на думку Л. Д. Сіньковай, 



«годны нацыянальны характар якраз і сцверджаны найвыразна як у 

гістарычнай, сацыяльнай практыцы беларусаў, так і ў нашым мастацтве», у 

тым ліку і фальклоры. А этнапсіхалагічны тып беларуса не толькі не 

падпадае пад вызначэнне жаночага, але, наадварот, «беларускія жанчыны 

ўпоравень з мужчынамі спрэс мусяць выяўляць маскуліннасць» [4, 161]. 

Гераіні беларускіх легенд хоць і гінуць, але гінуць непакоранымі. 

Нежаданне пакарыцца навязваемай воле прымушае іх выбіраць хутчэй 

смерць, чым няволю. Таму пра «схільнасць да падначаленасці» ў дачыненні 

да герояў беларускіх легенд казаць нельга. Больш таго, беларускія легенды 

сцвярджаюць здольнасць не толькі мужчын, але і жанчын у небяспечнай 

сітуацыі пастаяць за сябе, праявіць фізічную агрэсію. Хаця для гэтага 

сітуацыя павінна быць сапраўды экстрэмальнай. Напрыклад, жанчына, 

выратоўваючы сваѐ жыццѐ, забівае ворага (татарына ці шведа), выліваючы 

яму на галаву кацѐл кіпеню [3, 232]. Прыводзяць легенды і прыклады 

жанчын-ваяроў, хоць звычайна гэта гіпербалізаваныя вобразы жанчыны-

багатыркі, жанчыны-волата [3, 335]. 

Увогуле, жаночы вобраз, які вынікае паводле беларускіх легенд, 

вызначаецца супярэчлівасцю і крайняй неаднароднасцю. Гэтая 

неаднастайнасць дазваляе гаварыць пра падвойнасць жаночага вобразу ці 

нават два самастойныя вобразы. Першы з іх змяшчае ў сабе самыя розныя 

адмоўныя характарыстыкі жанчыны: яна надта цікаўная, скупая, неразумная, 

хцівая, здольная да здрады і да т.п. На ўзроўні ўнутрысямейных адносін 

праводзіцца думка, што сабака і той лепшы за жонку [3, 58]. 

У легендах можна назіраць свайго роду перагортванне маральнай ацэнкі 

жанчыны і яе паводзін. Напрыклад, тое, што ў яе справы значна больш, чым 

у мужчыны, што яна працуе не ведаючы перадыху, ставіцца ѐй ў віну. Сам 

Бог пракляў яе, каб яна ніколі не ўправілася [3, 103]. Тое, што Бог больш 

спрыяльна ставіцца да мужчыны, чым да жанчыны, акцэнтуецца ў легендах 

даволі часта. Гэта натуральна, калі ўлічыць, што дадзены матыў знаходзіцца 

ў рэчышчы хрысціянскай тэалогіі: віна за першародны грэх, якая ляжыць 

перш за ўсѐ на жанчыне, пераносіцца тут у сацыяльныя каардынаты. Тая ж 

прычына ляжыць у аснове і залежнага становішча жанчыны ад мужчыны. 

Так заведзена ў пачатку часоў. Разгневаўся Бог на жанчыну, распавядае 

старазапаветны апокрыф, за тое, што яна паслухала змія, і сказаў ѐй: «Я 

памножу твой боль і твае пакуты; у пакутах ты будзеш нараджать 

дзяцей, і ў свайго мужа будзеш знаходзіць ахову, і ѐн будзе тваім валадаром»  

[1, 25]. 

У беларускіх легендах гэты матыў набывае спецыфічнае ўвасабленне. У 

легендзе  «Чаму Бог зрабіў мужыка старшым над жонкаю» распавядаецца: 

«Была ў аднаго жонка вельмі ліхая: бала, прыйдзе з карчмы запіўшыся, 

гракане ў дзверы: «Адчыні!» Ён небарака, мусіць уставаць да і бардзей 

адчыняць. А як часам няхутка прачхнецца, так яна зараз за качаргу і чыста 

яго заб’е». Убачылі гэта раз Хрыстос са святым Пятром і вырашылі, што 

нядобра, каб баба «была вышэйша» за мужчыну, але наадварот, «і гэтак 

сталася» [3, 102]. 



Відавочна, што такі вобраз складваецца пры патрыярхальным пункце 

погляду на жанчыну, а легенды, паводле якіх ѐн вынікае, створаны хутчэй за 

ўсѐ фальклорным аўтарам-мужчынай. У той жа час з беларускіх легенд 

паўстае зусім іншы вобраз жанчыны: разумнай, кемлівай, якая дае мудрыя 

парады мужчыне або сваім розумам здзяйсняе тое, што не пад сілу нават 

многім мужчынам [3, 84, 274]; вобраз жанчыны-праведніцы [3, 398]; 

жанчыны,  вернай радзіме і каханню, для якой лепш смерць, чым ганьба і 

палон; жанчыны, якая здольна пастаяць за сябе, нават жанчыны-воіна. 

Жанчына валодае ўладай і сілай іншага кшталту: яна чараўніца, ведзьма, ѐй 

падпарадкоўваюцца сілы прыроды, яна сама атаясамліваецца з таямнічымі 

сіламі. Вобразы небяспечных хвароб, прыродных духаў, дзѐн тыдня і свят, 

зачараваных скарбаў вельмі часта паўстаюць у беларускіх легендах у 

жаночым вобліку [3, 326, 134, 414]. 

Мужчынскаму вобразу беларускіх легенд не ўласціва неаднароднасць і 

супярэчлівасць, якая характэрна для жаночага вобразу. У беларускіх 

легендах цяжка знайсці адмоўную характарыстыку мужчынскіх персанажаў, 

калі толькі гэта не вораг і не люты пан. Але ў дадзеным выпадку адмоўнымі 

рысамі героі легенд абавязаны сваѐй сацыяльнай прыналежнасці, а не 

палавой. Паводле беларускіх легенд, мужчыны – мудрыя валадары [3, 233], 

абаронцы роднай зямлі [3, 125], кемлівыя [3, 227], дужыя, рахманыя і, 

бясспрэчна, «разумнейшыя» за жанчыну нават тады, калі толькі дзякуючы 

мудрай парадзе жанчыны (маці, жонкі, каханай) герой становіцца 

сапраўдным героем, перамагае ворагаў і да т.п. 

Такім чынам, спецыфіка фальклорнага аўтара, іманентнага мастацкаму 

тэксту, заключаецца ў тым, што яго палавая прыналежнасць вар’іруецца ў 

залежнасці ад кожнага канкрэтнага твора і выяўляецца шляхам комплекснага 

аналізу апошняга. 
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