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СУЧАСНАЕ  БЫТАВАННЕ  НАРОДНАЙ  НЯКАЗКАВАЙ  ПРОЗЫ:   

АСПЕКТЫ  НАРАТЫВА  І  ДЫСКУРСА  
 

Па выніках рэгіянальных даследаванняў фальклору апошніх гадоў 

можна сцвярджаць, што пласт няказкавай народнай прозы на Беларусі 

з’яўляецца жывой і актуальнай традыцыяй па сѐнняшні дзень, хоць 

рэпрадуктыўныя працэсы ў ѐй пераважаюць над прадуктыўнымі. (Вывады 

пра сучаснае бытаванне жанраў зроблены на матэрыялах экспедыцыйных 

даследаванняў 1995-2003 гг. чатырох гісторыка-этнаграфічных рэгіѐнаў 

Беларусі — Паазер’я, Панямоння, Заходняга і Усходняга Палесся ў рамках 

навукова-даследчай тэмы лабараторыі традыцыйнага мастацтва БДІПК 

«Сучасны стан традыцыйнай мастацкай культуры беларусаў: даследаванне і 

практыка».) 

Зразумела, фіксуемыя зараз творы тыражыруюць толькі рэшткі, 

«сколкі» ад таго масіву тэкстаў, які бытаваў у часы Е. Раманава, П. Шэйна, 

М. Нікіфароўскага, але і гэтыя «сколкі» выдатна выяўляюць 

жыццяздольнасць і глыбіню памяці культуры вуснага тыпу нават у нашу 

тэхнакратычную эпоху.  

Творы народнай няказкавай прозы знаходзяцца на мяжы наратыва і 

дыскурса — структурна-семантычнай завершанасці і працэсуальнасці 

бытавога маўлення. Калі размясціць асноўныя няказкавыя жанры па ступені 

нарастання «дыскурсіўнасці», то гэты ланцужок будзе выглядаць наступным 

чынам: легенды — паданні — бывальшчыны — былічкі — вусны бытавы 

расказ. Зразумела, маецца пэўная ўмоўнасць такога размяшчэння, бо ў 

асобных выпадках у залежнасці ад майстэрства расказчыка, яго ўключанасці 

ў традыцыю і мэтаўстаноўкі вусны бытавы расказ можа вылучацца большай 

мастацкай завершанасцю, чым легенда. Разам з тым, легенда аб’ектыўна 

валодае значна большай самастойнасцю і незалежнасцю свайго існавання ў 

плыні традыцыі ад асобы інфарматара, бо легендарны сюжэт абавязкова ім 

засвоены ад некага, гэты сюжэт не звязаны з яго ўласным жыццѐм, адносіцца 

да далѐкіх, няпэўных па сваей глыбіні часоў, «калі шчэ Бог хадзіў па зямлі», і 

вызначаецца, як правіла,  інфармацыйна-дыдактычнай устаноўкай. 

На сучасным этапе інфармацыйная функцыя легенд пацярпела 

трансфармацыю: яны, з пункту гледжання традыцыйнай свядомасці, 

перасталі быць адзінай бясспрэчнай крыніцай тлумачэння свету: «Ну да, 

старікі расказвалі, а ці праўда»...[* 1]. Дыдактычная мэта засталася пры 

расказванні легенд дзецям. Напрыклад, легенда аб паходжанні бусла 

выклікае такую мараль: «Бабця казала: «Не будзь цікавая! Бо будзеш, як 

бацян хадзіць, пабіраць усѐ». Баба была цікавая, так відзіш, цяпер 

перавярнуў Бог у бацяна, і ходзя, сабірае і жаб, і ўсяго» [* 2]. У гэтым 

варыянце легенды Бог у бусла ператварае не мужчыну, а жанчыну. Між 



іншым, тут жа тлумачыцца, чаму ў бусла чорна-белая афарбоўка: баба была ў 

чорнай спадніцы і белай сарочцы. 

На сучасны момант легенды перайшлі ў пасіўны стан, але яны 

параўнальна лѐгка актуалізуюцца ў памяці носьбітаў пры выкарыстанні 

спецыяльных методык: напрыклад, пры нагадванні сюжэтаў легенд, 

некаторых пачатковых формул, такіх як «калі шчэ Бог хадзіў  па зямле…» [* 

3]. Пры тым і цяпер носьбіты дакладна адрозніваюць легенды ад казак па 

апазіцыі рэальнае — выдуманае. На пытанне адносна легенд, ці не казкі гэта, 

інфарматары адказваюць: «Якія ета казкі? Не… Проста перядают, радзіцелі 

ж перядают… Хадзіў <Бог>, а той толькі відзеў, хто дастойны Яму быў. І 

не каждый должан відзець» [* 4]. «Гэта на самам дзеле было, гаварілі» [* 5].  

 Самую значную ў колькасных адносінах групу легенд, запісаных у 

апошняе дзесяцігоддзе, складаюць легенды этыялагічныя, у шырокім 

значэнні — аб паходжанні. Сярод іх найбольш шырока прадстаўлены 

апавяданні аб паходжанні птушак, жывѐл, раслін, некаторых святочных 

атрыбутаў, сацыяльных устанаўленняў, асаблівасцей сямейных і грамадскіх 

адносін. Акрамя этыялагічных, вылучаюцца таксама групы духоўна-

этычных, эсхаталагічных, касмаганічных  легенд. Намі запісана ўсяго две 

адзінкі касмаганічных легенд, прытым адна з іх прадстаўляе сабой 

спалучэнне эсхаталагічных і касмаганічных матываў [* 6].  

Найбольш папулярныя і шырока распаўсюджаныя этыялагічныя 

сюжэты — аб паходжанні бусла, зязюлі, свінні [* 7]; чаму асіна дрыжыць; 

чаму павука нельга забіваць; чаму ў коласа зерне толькі зверху; чаму 

жанчына заўсѐды занятая (а мужык адносна яе вольны); чаму ў мужчын 

«адамаў яблык» на горле; чаму людзі не ведаюць часу сваѐй смерці; чаму 

цыганам красці можна; хто гарэлку і грошы выдумаў; як Бог пары злучае і 

інш. Больш «рарытэтныя» сюжэты — аб паходжанні сузор’я Вялікая 

мядзведзіца; хто такія і адкуль пайшлі фараоны [* 8]; чаму змяя ног не мае; 

чаму камбала плоская і мае жоўты, «падпечаны» бок; чаму павук гарбаты; 

чаму конь увесь час працуе, а карова толькі пасецца ды жвачку жуе, і многія 

іншыя.  

Значная частка легенд аб паходжанні звязана з народнай 

інтэрпрэтацыяй Свяшчэннай гісторыі (народна-апакрыфічныя). Яны 

складаюць па зместу як бы другую, паралельную кананічнай свяшчэнную 

гісторыю, якая напоўнена казачна-міфалагічнымі вобразамі. Увесь 

адухоўлены свет тут удзельнічае ў Евангельскіх  (або Ветхазапаветных) 

падзеях, і, у залежнасці ад абставін у час гэтых падзей, або асабістых 

паводзін, расліны, рыбы, птушкі, жывѐлы назаўсѐды набываюць асаблівасці 

сваѐй канстытуцыі і знешняга выгляду. Пэўныя адносіны да іх людзей 

устанаўліваюцца з гэтага ж самага часу. Цікава, што гэтыя апакрыфічныя 

легенды не супярэчаць, з пункту гледжання саміх носьбітаў, іх 

хрысціянскаму светапогляду. Нярэдка выказваюцца меркаванні, што гісторыі 

пра павука, асіну, вераб’ѐў, ластавак апісаны ў Бібліі або ў «святых кніжках».  

На сѐнняшні дзень у рамках толькі вышэйпазначаных рэгіянальных 

даследаванняў на Беларусі зафіксавана каля 50 розных легендарных сюжэтаў 



(тэкстаў і варыянтаў значна больш), з іх амаль палова не сустракалася ў 

сучасных і дарэвалюцыйных публікацыях беларускага матэрыялу. 

Былічкі і вусныя бытавыя расказы вызначаюцца актыўнасцю 

бытавання і па сѐнняшні дзень. З цягам часу былічкі мяняюць сваю 

вобразную сістэму, бо апошняя ў былічках звязана з актуалізацыяй тых ці 

іншых вераванняў. Калі, напрыклад, носьбіты традыцыі пакаленняў  30-х – 

40-х гадоў нараджэння ХХ ст. не вераць у «духаў прыроды» — дамавікоў, 

русалак, лясуноў і іншых, адпаведна сярод гэтых пакаленняў не 

сустракаюцца ў актыўным абароце і расказы аб сустрэчах з гэтымі 

персанажамі. Але ў расказах носьбітаў больш старэйшых пакаленняў 

(прыкладна 1901 - 1917 гадоў нараджэння) адлюстраваны якасна іншы тып 

свядомасці. Тут мы маем справу з выразным міфапаэтычным успрыманнем 

свету, дзе звышнатуральныя істоты і «духі прыроды» сустракаюцца ледзь не 

на кожным кроку. З другога боку, успрыманне гэтых персанажаў былічак, па 

нашых назіраннях,  з’яўляецца рэгіянальна абумоўленым. Так, напрыклад, на 

Падзвінні, Панямонні і Заходнім Палессі яны ў большасці выпадкаў лічацца 

нячыстай сілай [* 9], у той час як на Пасожжы і Цэнтральным і Усходнім 

Палессі духі прыроды адрозніваюцца ад нячыстай сілы. 

Сѐння найбольш пашыраныя тэмы былічак — пакаранне за работу ў 

святы, пра «заложных» нябожчыкаў, ведзьмакоў, заклятае золата, сустрэчы з 

нячыстай сілай. 

Вусны бытавы расказ шчыльна «прывязаны» да асобы расказчыка і яго 

ўласнага жыцця або жыцця знаѐмых яму людзей. Як бы па-майстэрску не 

прагучаў вусны бытавы расказ, ѐн амаль заўсѐды сітуатыўны, яго выкананне 

выклікана тымі ці іншымі камунікатыўнымі абставінамі, якія дазволілі 

інфарматару «дарэчы» прыпомніць тую ці іншую падзею. 

У адрозненне ад былічак тэмы і вобразы вусных бытавых расказаў не 

з’яўляюцца традыцыйнымі, бо кожны з іх адлюстроўвае канкрэтны выпадак 

канкрэтнага жыцця, але «калі гэтыя падзеі аказваюцца часткай 

звышзвычайных падзей з жыцця народа, можна гаварыць аб асаблівым тыпе 

апавядання, што валодае жанравымі адзнакамі» [8, 91] (як, напрыклад, 

мемараты аб Вялікай Айчыннай вайне).  

У поле ўвагі фалькларыстыкі звычайна трапляюць  сюжэтна 

аформленыя жанравыя тэксты. А што рабіць з гутаркамі, дыялогамі з 

носьбітамі традыцыі на тую ці іншую тэму? Пытанне, адказ, разважанне, 

меркаванне, параўнанне, ацэнка… Гэтыя няжанравыя ўтварэнні не 

ўпісваюцца ў традыцыйную парадыгму даследча-збіральніцкай работы, не 

заўсѐды фіксуюца пры збіранні фальклору і потым не бяруцца ў разлік пры 

апісанні таго ці іншага артэфакта або тэксту народнай культуры ў 

светапоглядным аспекце. Даследчык звычайна робіць вывады, зыходзячы са 

сваѐй уласнай інтэрпрэтацыі звычайна жанравага твора, пры гэтым не 

ўлічваецца, што даследчык і носьбіт успрымаюць адзін і той жа тэкст або 

фрагмент рэчаіснасці зусім па-рознаму, бо абапіраюцца на розныя 

дыскурсіўныя стратэгіі. Апошнія прадстаўляюць сабой розныя тыпы 



ўзаемадзеяння паміж інфармацыяй, якая заключана ў тэксце (фрагменце 

рэчаіснасці), і сістэмай ведаў таго, хто гэту інфармацыю ўспрымае [3], [4]. 

Адна з  фундаментальных характарыстык дыскурса —  абумоўленасць 

культурай [1], [2], [3], [4], і гэта абумоўленасць у даследчыка — прадстаўніка 

гарадской пісьмовай культуры і носьбіта вуснай традыцыі будзе па 

вызначэнню рознай. У сувязі з гэтым набывае вастрыню пытанне 

адэкватнасці апісання тэкстаў традыцыйнай культуры — адэкватнасці ѐй 

самой. Інтэрпрэтацыя вучонага можа быць надзвычай дасціпнай, але на 

гэтым шляху існуе і рэальная небяспека такога прачытання, калі «на 

выхадзе» даследчык атрымлівае не закадзіраваныя сэнсы традыцыі, а сваю 

ўласную міфалогію. 

У апошні час фалькларыстыка шмат займалася рэканструкцыяй  

архаічных светапоглядных структур, значэнняў і сэнсаў, якія можна выявіць 

праз фальклорны твор. Але нячаста звяртаецца ўвага на той светапогляд 

традыцыі, які зараз існуе фенаменальна. Сѐння яшчэ маецца унікальная 

магчымасць пачуць жывы голас даследуемай культуры, яе ўласнае 

ўсведамленне пра свет і пра сябе. Дазваляе гэта зрабіць «жанр» як раз размоў, 

гутарак з носьбітамі традыцыі на тую ці іншую тэму, якая выводзіць на 

светапогляд або закранае мясцовыя вераванні. Тэматычныя гутаркі, дыялогі, 

што цалкам знаходзяцца ў плыні бытавога маўлення і не з'яўляюцца ні 

мастацкімі, ні сюжэтнымі творамі, мы вызначаем як «вусны народны 

дыскурс». У рэгіянальных анталогіях [* 10], пачынаючы з другога тома, у 

раздзеле народнай прозы вылучаюцца падраздзелы пад назвай «Вусны 

народны дыскурс. Выказванні светапогляду», дзе носьбіты традыцыі 

выказваюцца пра мінулае і сучаснае, узаемаадносіны людзей і мараль, веру і 

вераванні, жыццѐ на зямлі і жыццѐ пасля смерці. 

Жывое выкладанне старажытных сюжэтаў жанравых тэкстаў  таксама 

дыскурсіўна ў прынцыпе. Яно дэманструе некаторыя дамінанты 

светаўспрымання сѐнняшніх носьбітаў традыцыі праз выказванні-каментарыі 

адносна расказаных тэкстаў.  

Прывядзем толькі адзін прыклад. Сюжэт легенды пра тое, як Іуда на 

асіне задавіўся, выклікае наступны каментарый-разважанне: «Іісус Хрыстос 

прасьціў ба б і гэтаму Скарыѐту… а <ѐн> … удавіўся. <Прасціў бы нават 

Іудзе?> Ой, прасьціў ба б. Прасьціў. Ён усім прашчае. Есьлі мы  будзем 

грашыць… і прад сьмерцю папросім Бога — Ён нам прасьціць. Толька нада 

папрасіць. Бог доўгацерпяліў і многаміласьціў. Што мы грашым! Мы дажа 

падумаем — і то нам грэх. Мы ж усе грэшныя на Сьвятой зямлі» [* 11].  

З гэтага каментарыя вынікае адразу некалькі важных момантаў 

светапогляднага плана, якія не дае сама народная легенда пра смерць Іуды. У 

корпусе легенд гэтага сюжэта акцэнтуецца ўвага не столькі на факце 

самагубства Іуды (замест Іуды ў даным сюжэце можа фігураваць нячысты), 

сколькі на наступствах данага факта для дрэва: з тых пор яно лічыцца 

«нядобрым», «праклятым» і нават «чортавым»; яго ніколі не нясуць у дом у 

якасці траецкага «мая»; не выкарыстоўваюць для вырабу труны чалавека, які 

памѐр «па-хрысціянску»; яно ўвесь час дрыжыць і «лапочэць»; яго 



выкарыстоўваюць ведзьмакі і знахары ў якасці чорнамагічнага лекавага 

сродку; асінавы кол убіваюць у магілу «заложнага» нябожчыка і да т.п.  

Далучэнне сюжэта легенды пра асіну, што адмовілася па прычыне 

страху схаваць святое сямейства пры яго ўцѐках у Егіпет (наступствы для 

дрэва тыя ж самыя), дазваляе выйсці на рэканструкцыю старажытных 

уяўленняў аб адухоўленасці навакольнага, у прыватнасці, расліннага свету, 

аб узаемасувязі ўсяго існага, калі прэцэдэнт пэўнай падзеі ўплывае на ўсѐ 

далейшае прычыннае існаванне істоты або рэчы, дазваляе зрабіць 

заключэнне аб канкрэтнасці фальклорнага мыслення і іншыя вывады 

падобнага плана. 

«За кадрам» застаецца хрысціянскі кампанент светапогляду носьбіта. 

Выпускаючы з поля зроку гэты кампанент, даследчыку лѐгка можна зрабіць 

вывад (што неадначасова і рабілася) пра «фармальнасць» хрысціянскай 

фабулы, глыбокія язычніцкія карані традыцыйнай культуры беларусаў, пра 

«нежыццяздольнасць» і «навязанасць» хрысціянскіх ідэй [5].  

Між тым, прыведзены да тэксту каментарый робіць светапоглядную 

карціну значна больш аб’ѐмнай  і пераканаўчай. У прыватнасці, на гэтым 

фрагменце пацвярджаюцца вывады вядомага рускага філосафа Г. Фядотава, 

аднаго з нешматлікіх даследчыкаў народнай рэлігійнасці, які характарызуе 

народнае светаадчуванне як глыбока хрысціянскае, нягледзячы на рысы 

язычніцтва, яму ўласцівыя [7].  
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