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 Сямейна-бытавыя песнi складаюць даволi шырокi пласт пазаабрадавай 

лiрыкi. Некаторыя фалькларысты называюць іх  «песнямi замужнiцы», 

спасылаючыся на тое, што  асноўная тэма гэтых твораў – жыццѐ замужняй 

жанчыны. 

 Змест сямейна-бытавых песень дае багата звестак для характарыстыкi 

беларускай ментальнасці, звычаѐвага права,  унутрысямейных адносiн.  

Большасць гэтых песень грунтуецца на  канфлiкце памiж маладой 

замужнiцай i сям’ѐй мужа. Маладая жанчына, прыйшоўшы ў новую сям’ю, 

пакутуе ад тыранii свекрывi i свѐкра; вельмi часта да лiку яе катаў далучаецца 

i муж-п’янiца. 

 І. К. Цішчанка выказаў думку, што «змест дарэвалюцыйнай лiрычнай 

бытавой песнi, яе вобразы абумоўлены сацыяльнымi ўмовамi, у якiх жылi 

шырокiя працоўныя масы, дакладней – iснуючым грамадскiм ладам i 

патрыярхальным сямейным укладам»  [5, 12]. А  жыццѐ замужняй жанчыны 

тлумачыцца бяспраўным становiшчам беларускай сялянкi, якая не мела права 

выбiраць сабе мужа. На думку А. I. Гурскага, яе жыццѐ ў мiнулым «было 

падпарадкавана строгiм i жорсткiм патрыярхальна-звычаѐвым правiлам: 

замуж трэба было iсцi ў мужаву хату, <…> з яе ўнутрысямейнымi  звычаямi i 

кансерватыўнымi ўстанаўленнямi, з поглядам на прызначэнне нявесткi ў хаце 

быць работнiцай, прыслугай для ўсiх i кожнага» [2, 167]. 

Такiм чынам, канфлiкт у сямейна-бытавых песнях разглядаецца толькi 

як сацыяльна-эканамiчная з’ява i iгнаруецца як з’ява псiхалагiчная. На наш 

погляд, пры аналізе сямейна-бытавых песень трэба ўлічваць яшчэ адну 

акалічнасць: асновай канфліктных стасункаў можа быць гендэрная ролевая 

iдэалогiя,  гэта значыць грамадскія суджэнні аб тым, якiмi павiнны быць ролi 

мужа, нявесткi, свѐкра, свекрывi ў дадзенай культуры.  Галоўным «ворагам» 

маладой жанчыны сямейна-бытавыя песнi малююць пераважна свякроў, якая, 

зыходзячы з гендэрнай ролевай стратэгii панавання старэйшай жанчыны, 

iмкнецца уплываць на адносiны сына да жонкi. У гэтым выпадку агульнае 

тлумачэнне канфлiктаў толькi «патрыярхальна-звычаѐвым правiлам» не 

ўлiчвае гендэрна-псiхалагiчную рэальнасць. 

 У многiх сямейна-бытавых песнях гераiня скардзiцца на сваю свякроў, 

на яе прыдзiрлiвае стаўленне, на тое, што яна набаўляе сына дрэнна 

адносiцца да жонкi (i, што самае дзiўнае, той у большасцi выпадкаў 

слухаецца маці).  Скаргi лiрычнай гераiнi на дрэнныя адносiны да яе ў сям’i 

мужа могуць быць перабольшаныя. Трапiўшы ў атмасферу чужой сям’i, 

жанчына праектуе асабiстыя варожыя адносiны на iншых людзей, у 

прыватнасцi, на свякроў, прыпiсвае iм варожасць у адносiнах да сябе i 

загадзя асуджае iх за гэта. Таму важнай адзнакай сямейна-бытавых песень 

можна лiчыць гiпербалу як своеасаблiвы гендэрны спосаб успрымання 



рэчаiснасцi. Але адкуль бярэцца ў нявесткі негатыўнае стаўленне  да амаль 

невядомых людзей? Адказ могуць падказаць вясельныя песнi, у якiх маладая 

дзяўчына ўжо выказвае свае думкi аб тым, што ў чужой сям’i ѐй будзе цяжка: 

                                 - Ой, як, падружкi, смутнай не быць, 

                                 Сваю мамулю цяжка забыць. 

                                 Свая мамуля рана не будзiць – 

                                 Свякроўка ўстане, пойдзе, абсудзiць:   

                                 «Мая нявестка доўга спаць любiць» [1, 421]. 

Такім чынам, падчас вяселля канструiруюцца песенныя прароцтвы, якія 

потым самарэалiзуюцца, бо чаканне дрэннага дэфармуе стаўленне бакоў 

адзін да аднаго, засцілае вочы. Атрымоўваецца, што маладая ўжо загадзя 

запраграмiраваная на тое, што да яе будуць дрэнна адносiцца  ў мужавай 

хаце, асаблiва свякроў. Таму яна i кажа: 

                                  Мiнаюць раскошы, сама бачу, 

                                  Не раз, не два па раскошы заплачу  [1, 424]. 

Але нельга лiчыць жаночае праектаванне абсалютна беспадстаўнай 

фобiяй. Маладая жанчына прыходзiць у сям’ю, якая жыве па ўласных 

законах, сутыкаецца з людзьмi, якiя арыентуюцца на пэўныя, выпрацаваныя 

часам нормы паводзiнаў. Таму i не дзiўна, што нежаданне зразумець адзiн 

аднаго цi боязь страцiць свае пазiцыi ў сям’i прыводзяць да канфлiкту, якi i 

знаходзiць адлюстраванне ў песнях. 

Праўда, мацi мужа не заўсѐды злая, жорсткая i бессардэчная, у 

некаторых выпадках яна становiцца на бок пакрыўджанай нявесткi цi зусiм 

не прымае ўдзелу ў канфлiкце. Зыходзячы з розных тыпаў паводзiнаў, можна 

вылучыць тры псiхалагiчныя тыпы мацi мужа: аўтарытарны, памяркоўны, 

абыякавы. 

Менавіта аўтарытарная мацi з’яўляецца носьбiтам гендэрнай ролевай 

iдэалогii. Яна заўсѐды iмкнецца быць у цэнтры. У гэтага тыпу вельмi развiты 

iнстынкт улады, якi «патрабуе, каб Я пры любых абставiнах заставалася «на 

вышынi», якi б шлях – прамы цi абходны – нi вѐў да гэтай мэты. 

Недатыкальнасць асобы ў любым выпадку павiнна быць захавана. Любая, 

няхай нават уяўная, спроба навакольных хоць у нейкай ступенi 

падпарадкаваць суб’екта сустракае, як казаў  К. Г. Юнг,  «мужны пратэст» [8, 

70]. Аўтарытарны тып востра ўспрымае прысутнасць нявесткi – чалавека, якi 

можа аспрэчыць  уладу над сынам. У сямейна-бытавых песнях  такая свякроў 

найчасцей  характарызуецца як «лiхая». 

Прадстаўнiцы аўтарытарнага тыпу дзейнiчаюць па-рознаму: адны 

вельмi яскрава выяўляюць свае эмоцыi, iншыя – не. Таму дадзены тып можна 

падзялiць на два падтыпы: экстравертны і  iнтравертны [7]. 

У грамадстве, «на людзях», прадстаўнiцы экстравертнага тыпу лiчацца 

добрымi, спагадлiвымi жанчынамi. Iх часта прыводзяць у прыклад, 

паважаюць, iмi часта захапляюцца. Але ў дамашнiм атачэннi выяўляюцца ўсе  

непрыемныя якасцi характару. Грамадскi вобраз такой свекрыві і яе сямейна-

бытавы партрэт не супадаюць, таму нявестка збянтэжана разважае: 

                                 Гаварылi людзi -     



                                 Свякроў добра будзе. 

                                 А мая свякроўка 

                                 Наравiста была [3, 107]. 

Зброяй такой свекрывi бывае крык, лямант. Яна адчувае сваю ўладу 

тады, калi яе баяцца. Такi тып цалкам залежыць ад гендэрных традыцый, ѐн 

іх вытворнае. Папракаючы нявестку, свякроў спасылаецца на тое, што ўсе 

ўжо працуюць, а тая спiць: 

                                 - Устань, нявестка, устань, нябога, 

                           Бо ўжо суседзi таўкуць, мелюць, 

                           А ў нас, нябога, не чуць нiкога [3, 98]. 

 Часам адносiны свекрывi да нявесткi  з’яўляюцца сродкам кампенсацыi 

за ўласнае становiшча ў сям’i, характар якой перадаецца з дапамогай 

параўнання яе галоўных членаў: 

                                  Гэй, свякроўка лiхая, 

                                  Свѐкар гаршэйшы [3, 289]. 

 Характар iнтравертнай свекрывi разгадаць цяжка: знешне спакойная, 

але «яе жарсцi i афекты вельмi моцныя» [5, 152]. Кiраўнiк па сваѐй сутнасцi, 

яна кiруе  нябачна, асцярожна, яе паводзiны  стрыманыя, але іх можна 

класiфiкаваць як вербальную агрэсiю. З якой спагадай яна занепакоена 

звяртаецца да сына: 

                                 - Як нядобра, мой сыночак, 

                            Маладому не прыдаўшыся, 

                            Стаiць жонка на вулiцы, 

                            З харошым да й абняўшыся. 

 Словы маці правакуюць сына на ўваход ў гендэрную ролю: 

                                   Нагаечка драцяная 

                                  Срэбрам, злотам да й палiта, 

                                  Будзе табе, мая мiла, 

                                  Штодзень шкура пабiта [3, 300]. 

 Мацi iнтравертнага тыпу ганьбiць нявестку не адкрыта, а прыхавана, 

ускосна. Размаўляючы з сынам, яна эгаістычна iмкнецца паставiць яго перад 

выбарам i адказаць, каго ѐн больш любiць – маці ці жонку. Тут яе хвалюе не 

аб’ектыўнае, знешняе, а суб’ектыўнае, унутранае. Для самасцвярджэння ѐй 

важна пачуць, што яе, маці,  любяць больш. Фонам давяральнай размовы 

выступае iдэальны фальклорны локус – садочак. Як вядома, у фальклорнай 

паэтыцы сад (садочак) служыць сiмвалам гармонii, знакам здольнасцi людзей 

дасягнуць узаемапаразумення. Семантычнай адзнакай песнi з’яўляецца 

кантраст памiж традыцыйна гарманiчным локусам i псiхалагiчнай 

напружанасцю сiтуацыi: мацi прымушае сына зрабiць выбар, яе любоў у 

дадзеным выпадку эгаiстычная, патрабавальная. 

 Трэба адзначыць, што сын аўтарытарнай мацi цалкам залежыць ад яе, 

заўсѐды прыслухоўваецца да яе слоў,  падпарадкоўваецца яе  загадам. Гэтым 

ѐн адрознiваецца ад прадстаўнiкоў двух астатнiх тыпаў: якi слаба залежыць 

ад мацi i якi не залежыць ад яе. 



 Прадстаўнiцамi тыпу памяркоўнай свекрывi з’яўляюцца пераважна 

iнтравертныя жанчыны. Яны больш «здольны разумець i прызнаваць i чужое, 

не абрушваючыся на яго з ухваленнем цi ганьбаваннем» [7, 153]. У такiм 

выпадку справядлiвая i назiральная свякроў возьме бок нявесткi, якую не 

любiць яе сын. I сын адчувае пазiцыю мацi: 

                                  Бяда малайцу, бяда,  

                                            Што нелюбая жана: 

                                            Нi яму з сабою брацi, 

                                            Нi яму пакiдацi…        

                                   Матуля журыць будзе, 

                                  Жана бедаваць будзе [3, 273]. 

 Менавiта такi тып свекрывi заслугоўвае параўнання з роднай мацi 

замужнiцы: 

                                 Мой свѐкарка – як родны татачка, 

                                 А свякроўка – як родна мамачка [3, 328]. 

 Падставай для выдзялення тыпу абыякавай свекрывi служыць яе 

пазiцыя пасiўнай назiральнiцы падзей, пры якiх яна толькi прысутнiчае:  

                                 А свякруха вячэраньку варыць, 

                                 А свякратка дубiнаньку парыць, 

                                 А мiленькi дзяцiну калыша: 

                                - Люлi, люлi, малое дзiця, спацi! 

                           Пашла мацi да шынка гуляцi. 

                                - Вазьмi, сынку, парану дубiнку 

                           Да зажанi з карчмы п’яную жынку [3, 113]. 

 Такiм чынам, паводле сямейна-бытавых песень можна зрабiць выснову, 

што менавiта аўтарытарныя жанчыны былi носьбiтамi гендэрнай ролевай 

iдэалогii ў стасунках свекрывi i нявесткi. Яны выступалi транслятарамi 

гендэрна-спецыфiчных  форм паводзiнаў, асновай якiх з’яўляўся 

сацыякультурны стэрэатып. Згодна з iм, жанчына нiжэйшага сямейнага 

статусу безумоўна павiнна падпарадкавацца старэйшай у сям’i, цярпець яе 

абгаворы, не маючы права на пачуццѐ ўласнай годнасцi i незалежную 

пазiцыю. Нягледзячы на тое, што матэрыяльны ўклад маладой працаздольнай 

нявесткi ў сям’ю быў вельмi значны, яе гендэрнае становiшча ў 

патрыярхальным грамадстве было акрэслена раз i назаўсѐды: гэта становiшча 

маўклiвай ахвяры. 

 З другога боку, трэба адзначыць, што абсалютнае дамiнаванне ў 

сямейна-бытавых песнях аўтарытарнай свекрывi як мастацкага вобразу ў 

сваю чаргу замацоўвала ў свядомасцi менавiта гэты тып, рэпрэзентавала, так 

бы мовiць, гендэрны стыль паводзiнаў свекрывi, таму былыя нявесткi, калi 

яны пераходзiлi ў ранг свекрывi, неўсвядомлена абiралi яго ў якасцi 

нарматыўнага ўзору, падпарадкавалiся масавай свядомасцi. Разбурэнню 

ўстойлiвай мадэлi « свякроў скардзiцца на нявестку – нявестка скардзiцца на 

свякроў» не маглi спрыяць нешматлiкiя творы, дзе рэпрэзентавалася iншая 

маральная норма: свякроў атаясамлiвалася з роднай мацi нявесткi i, такiм 

чынам, дэстэрэатыпiзавалася яе гендэрная роля.      



 Розныя тыпы мацi часта абумоўлiваюць стаўленне да яе сына. «Для 

малога дзiцяцi бацькi перш за ўсѐ з’яўляюцца адзiным аўтарытэтам i 

крынiцай усялякага даверу. Самае моцнае, з магчымымi негатыўнымi 

вынiкамi, жаданне гэтага ўзросту – iмкненне стаць такiмi ж, як бацькi 

(адпаведна полу дзiцяцi i аднаго з бацькоў)» [4, 135]. З часам гэта жаданне 

знiкае, але ж не бясследна. Сын усѐ ж такi капiруе, хоць i несвядома, 

бацькоўскiя паводзiны, калi яго псiхатып падобны да бацькоўскага цi 

слабейшы за яго. Але яшчэ раней «дзецi абодвух палоў ажыццяўляюць 

першую iдэнтыфiкацыю са сваѐй мацi i, застаючыся каля жанчын, 

засвойваюць больш зразумелыя ролi жанчын i стан жаноцкага, а не 

мужчынскiя ролi i мужнасць» [6, 31]. Таму станаўленне мужчыны больш 

цяжкае, чым жанчыны з-за тых зрухаў у iдэнтыфiкацыi, якiя павiнен прайсцi 

хлопчык для дасягнення iдэнтыфiкацыi з бацькам, якi амаль не ўдзельнiчае ў 

выхаваннi. Але атаясамлiванне сябе з бацькам не заўсѐды поўнае, як вынiк 

выхавання i ўздзеяння мацi – праявы жаноцкасцi ў мужчын. К. Г. Юнгам       

гэта тлумачыцца тым, што чалавек складаецца з дзвюх частак – жаночай i 

мужчынскай. Але поўнай гармонii памiж iмi няма: адна палова бярэ верх над 

другой. У сувязi з гэтым мы выдзяляем тры тыпы паводзiнаў сына: залежныя 

ад мацi, слаба залежныя i незалежныя. 

 Залежны ад мацi сын заўсѐды слухаецца яе, не задумваючыся, 

падпарадкоўваецца яе словам, загадам. Менавiта гэты тып часцей за ўсѐ можа 

быць агрэсiўным ва ўласнай сям’i, выкарыстоўваць фiзiчную сiлу ў адносiнах 

да жонкi, калi яго падштурхне мацi. Яму ўласцiвы якасцi, якiя звычайна 

прыпiсваюцца дзяўчыне: клапатлiвасць, уважлiвасць, паслухмянасць. 

                                  Цi не бог даў, у каго многа сыноў? 

                                  Сярод поля мамку пераймаюць… 

                              … Палажыўшы, мамку накрываюць, 

                                  А накрыўшы, мамку пытаюць: 

                                - Цi лѐганька пасцель наша, мамка? 

                                - Мякусенька пасцель ваша, 

                                Толькi не мяккi вашай жаны словы. 

                                Iдзi, сынок, у новую клетку, 

                                Вазьмi са сценкi раменную плетку, 

                                 Вазьмi, сынок, жонку навучацi! 

                                 Ды ўзяў раменную плетку, 

                                 Ды ўзяў жа я жонку навучацi. 

                                 А дзякуй богу за маю натуру, 

                                         Што я сваѐй жаны не калечыў – 

                                         Толькі сваю матухну пацешыў [     ]. 

       Менавiта такi сын фiгуруе ў песнях з цыкла «Размова сына з мацi» i ў 

многiх iншых, гераiняй  якiх з’яўляецца аўтарытарная мацi. Атрымоўваецца, 

што мацi выхоўвала сына так, як ѐй хацелася. Свядома цi неўсвядомлена, яна 

адмовiлася ад укаранення ў свядомасць сына норм антыжаноцкасцi, згодна з 

якiмi мужчыне  варта пазбягаць спецыфiчных жаночых заняткаў, вiдаў 

дзейнасцi i мадэлi паводзiнаў. 



        Сын, слаба залежны ад  мацi, можна сказаць, iмкнецца да гармонii ў сабе 

i вакол сябе. I калi параўнаць сiтуацыю «герой памiж мацi i жонкай» з 

трохвугольнікам, то гэты трохвугольнік абавязкова будзе раўнабедраны. Такi 

мужчына не хоча пакрыўдзiць мацi, але i не хоча быць прычынай жончыных 

пакут. Прадстаўнiк гэтага тыпу  спакойны, ураўнаважаны i мяккi. Часцей за 

ўсѐ ў песнях менавiта ѐн дапамагае жонцы справiцца па гаспадарцы, 

iмкнецца спакойна пераканаць мацi ў тым, што нявестка не такая ўжо 

дрэнная. I, што самае галоўнае, абараняючы жонку, тым самым не настроiць 

мацi супраць нявесткi яшчэ больш: 

                                            - Ах, ты, мацi мая, мацi, 

                              А за што жонку бiцi? 

                              А к чаму яе ўчыцi? 

                                 - Што абед не варыла, 

                                   Што пасцелькi не слала. 

                                   Як ўзяў сын плѐтку  

                                   А павѐў жонку ў клецi, 

                                   Як стаў жонку бiцi, 

                                   Як стаў навучацi. 

                                   А не бiў жа па плечыках, 

                                   А па голых сценачках [3, 115]. 

        Дадзены тэкст дае магчымасць параўнаць два тыпы: у аднолькавай 

сiтуацыi i любовi да мацi вынiк атрымоўваецца розны. 

         Трэба адзначыць, што песень, дзе прадстаўлены дадзены тып, у 

беларускiм фальклоры няшмат. Магчыма, таму, што ѐн ўяўляе сабою 

дасканаласць, увасабленне iдэалаў не толькi мацi, але i жонкi. 

         Тып, якi не залежыць ад мацi, неаднародны. Мы будзем разглядаць яго 

пераважна праз прызму адносiнаў да сваѐй маладой жонкi. У такiм выпадку ў 

розных тэкстах выступае цi муж―тыран, цi муж―сябра. 

                                 - Чаго ж, чаго, мая дачка, плачаш? 

                               Чаго ж, чаго, мая дарагая? 

                                А цi ў цябе свякроўка лiхая? 

                                А цi ў цябе свѐкарка лiхенькi? 

                                   - Ой, няпраўду, татачка, гаворыш: 

                                Мой свѐкарка – як родны татачка, 

                                А свякроўка – як родна мамачка.  

                                   - Чаго ж, мая дачка, плачаш? 

                               Чаго ж, чаго, мая дарагая? 

                                А цi ў цябе мiленiкi лiхенькi? 

                                    - Праўду, праўду, татачка, гаворыш: 

                                Мой мiленькi – як вецер лiхенькi. 

                                Вот я яму кашулечку шыю,  

                               А ѐн жа мне кулаком у шыю [3, 328]. 

       Дадзены ўрывак – яскравая iлюстрацыя да характарыстыкi мужа–тырана, 

якi не мае нiякай чуласці нi да родных, нi да ўласнай жонкi. Вельмi часта ў 

спiсе яго недахопаў- п’янства. Увогуле, такi тып нi ад каго не залежыць: нi ад 



мацi, нi ад бацькi. Ён сам па сабе. У яго прадстаўнiкоў часта назiраюцца 

рысы экстраверта. Часам яго «неўсвядомленая ўстаноўка характарызуецца 

грубым эгаiзмам, што даходзiць да бессаромнасцi i далѐка адыходзiць за 

межы несур’ѐзнага». Яго «маральныя законы дзейнасцi супадаюць з 

адпаведнымi патрабаваннямi грамадства i адпаведна з агульнапрызнаным 

маральным поглядам» [7, 318,  322]. 

       I, сапраўды, узнiкае думка, што хоць дадзены тып знешне нi ад каго не 

залежыць, ѐн залежыць i падпарадкоўваецца правiлам, што ўстанаўлiваліся ў 

грамадстве. Здавалася б, незалежны чалавек сам можа дыктаваць правiлы, а 

ѐн, як нiхто iншы, паддаецца ўздзеянню стэрэатыпаў, у тым лiку i гендэрных. 

Менавiта норма антыжаноцкасцi прымушае мужчын гэтага тыпу пазбягаць 

заняткаў, якiя звычайна лiчацца жаночымi справамi . Гэтыя стэрэатыпы 

абуджалiся i выдзялялiся грамадствам, а значыць, i сям’ѐй, з дзяцiнства праз 

накiраванне паводзiнаў дзiцяцi на адпаведныя полу заняткi i падтрымку 

адпаведных гендэру паводзiнаў. У хлопчыкаў падтрымлiвалася агрэсiўнасць, 

жаданне спадзявацца на свае сiлы, iмкненне спаборнiчаць i г.д. 

        Як было заўважана вышэй, вялiкую ролю ў станаўленнi гендэрных 

стэрэатыпаў у дзiцяцi адыгрывае ў першую чаргу сям’я. I гэтую з’яву можна 

назiраць у тэкстах: 

                                              Мiлы як п’е, так п’е  

                                             Прыдзе   дамоў -  як б’е, так б’е . 

                                 - Свякорка, татка, баранi мяне! 

                             Свѐкарка ўсхапiўся, за нагаечку ўсхвацiўся: 

                                 - Ой, бi, сынку, бi да й навучай, 

                             На сваю старонку да й наварачай [3, 67] 

 цi: 

                                   - А чаму, сынку, не п’еш, 

                             А чаму жонкi не б’еш? [3, 115]. 

        Як процiлегласць дадзенага тыпу выступае iншы, калі муж з’яўляецца 

абаронцам жонкi перад сям’ѐй i яе сябрам. Можна сказаць, што гэты тып 

падобны да тыпу, якi залежыць ад мацi. Рознiца памiж iмi толькi ў аб’екце, на 

якi накiравана любоў суб’екта. Калi ў першага аб’ектам з’яўляецца мацi, то ў 

другога – жонка. Менавiта прадстаўнiк гэтага тыпу ў многiх тэкстах 

выступае памочнiкам жонкi ў працы, яе субяседнiкам i тым чалавекам, якому 

можна расказать пра свае перажываннi. З-за жонкі ѐн часта iдзе на канфлiкт 

не толькi  з бацькам, а i з мацi: 

                                            Ой, выйду я на сяло, 

                                            Нiдзе агню не вiдно, 

                                            Толькi ў нас агонь гарыць, 

                                            Мацi з сынам гаварыць: 

                                 - Трэба, сынку, жонку бiць, 

                            Трэба яе навучыць, 

                            А то мушу разлучыць! 

                                 - Iдзi, мацi, жабраваць, 

                            А не будзеш разлучаць! [3, 113-114]. 



          Дадзены тып, як i тып, што залежыць ад мацi, з’яўляецца 

парушальнiкам нормаў антыжаноцкасцi, а значыць, i гендэрных стэрэатыпаў. 

Але дзiўна тое, што ѐн не асуджаецца ў песнях. Хутчэй за ўсѐ гэта звязана з 

тым , што галоўнай гераiняй, аўтарам (калi можна гаварыць пра аўтарства 

народных твораў) i носьбiтам сямейна-бытавых песень з’яўляецца маладая 

замужняя жанчына, якая не можа асуджаць паводзiны мужа цi асобнага 

чалавека за добрае стаўленне да яе. Калi самы першы тып ўяўляе сабой iдэал 

сына, то гэты – уяўны iдэал мужа. 

          У дадзенай рабоце на падставе гендэрна-псіхалагічнага аналізу 

сямейна-бытавых песень былi выдзелены адпаведныя тыпы мацi (свекрывi) i 

сына (мужа). Мы паспрабавалi прасачыць ролю псiхалогii асобы i ролю 

гендэрных стэрэатыпаў у паводзiнах персанажаў. У вынiку гэтага 

атрымалася, што гендэрныя устаноўкі фармiруюць ролі і паводзiны членаў 

сям’і, прычым характар стасункаў маці і сына абумоўлівае становішча 

маладой замужніцы ў няроднай сям’і. Такім чынам, сямейна-бытавыя песнi 

не толькi ўтрымлiваюць iнфармацыю пра даўнейшы побыт, узаемаадносiны ў 

сям’i, яны таксама адлюстроўваюць стабiльнасць у часе пэўных нормаў, 

характараў i тыпаў паводзiнаў. 
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