
   Валянціна Гарністава 
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Фальклор – з’ява надзвычай шматгранная і рознабаковая: ѐн 

«абслугоўвае» нават у наш час амаль што ўсе сферы жыцця грамадства, 

прадстаўленыя самымi разнастайнымi формамi – ад змястоўнай і аб’ѐмiстай 

легенды або падання да звышiнфарматыўнага і звышсцiслага выслоўя. 

   Фальклор – гэта багаты і вельмi адметны матэрыял, якi шырока 

выкарыстоўваюць і мастакi, і кампазiтары, і пiсьменнiкi.  Выкарыстанне 

фальклорных элементаў у творах – традыцыя вельмi даўняя. Ужыванне 

розных па велiчынi фальклорных адзiнак непазбежна вядзе да адрознення iх 

функцый у тэксце. Так, мы можам сустрэць, напрыклад, легенды ў 

апрацоўцы аўтараў з мэтай зацiкавiць сучасных iм чытачоў (як у А.Мiцкевiча 

і М. Багдановiча) цi легенды, уключаныя ў кантэкст твора як дадатковы 

сюжэтны элемент цi сiмвал. У сваю чаргу, выслоўi ўжываюцца часцей за ўсѐ 

ў якасцi сродку  мастацка-стылiстычнай выразнасцi. 

   Элементы фальклору так цi iнакш перад тым, як трапiць у лiтаратурна-

мастацкi кантэкст, падвяргаюцца аўтарскай iнтэрпрэтацыi, трансфармуюцца 

ягонай свядомасцю, светаўспрыманнем, чалавечым і мастацкiм вопытам. 

I паколькi нам выпала жыць у эпоху постмадэрнiзму, то, вядома, 

павышаную цiкавасць выклiкаюць постмадэрнiсцкiя творы – складаныя, як 

гатычныя храмы (па сваѐй архiтэктонiцы, вядома). Зазначым, што адной з 

вызначальных рыс постмадэрнiзму з’яуляецца фрагментарнасць, калаж.У 

склад аўтарскага калажу могуць уваходзiць як цытаты – адкрытыя цi 

прыхаваныя – з лiтаратурных крынiц, так і фальклорныя адзiнкi. Спектр iх 

функцый у тэксце надзвычай шырокi, разабрацца ў якiм  дапаможа тэкставы 

матэрыял. 

   Аўтар абранага намi рамана нiколi не быў семiѐтыкам або тэарэтыкам 

постмадэрнiзму. Ён быў проста таленавiтым пiсьменнiкам і iнтуiтыўна 

адчуваў патрабаваннi эпохi. 

   Раман У. Караткевiча «Хрыстос прызямлiўся ў Гароднi» (1966) здзiўляе 

як колькасцю і шырокай геаграфiяй цытавання і алюзiй, так і своеасаблiвым, 

непаўторным гумарам. Дасцiпны народны – раблезiянскi – гумар iдзе поруч з 

тонкай шляхетнай iронiяй і сатырай. Вялiкую ролю ў фармiраваннi 

«караткевiчаўскага смеху» (азначэнне А.Сцяпанавай) адыгрывае веданне 

аўтарам народнай творчасцi і актыўнае ўпляценне яе ў тканiну твора : «… 

Калi яны ўздыхнулi, дзве невялiкiя iстоты… выляцелi ў iх з ратоў. Былi яны, 

як малюнкi «душы» на некаторых iконах… Хто нiколi не бачыў такiх iкон – 

хай паедзе у Кiеў і там агледзiць iкону аб блуканнi па пакутах душы 

святой… а халера яго ведае, якой святой, забыўся… Вось душу вядуць за 

ручку па пекле. Вось д’яблы смажаць кагосьцi… Вось вiсяць грэшнiкi, 

падвешаныя менавiта за тыя часткi цела, якiмi грашылi пры жыццi… 

хабарнiкi за рукi, паклѐпнiкi за язык… ну, і гэтак далей… 



       Былi яны зусiм голыя, як Ева у касцюме Адама, сабою цѐмныя, з «зубкамi, 

як часнык» і  «хвосьцiкам, як памялцо», па словах неўмiручай народнай песнi 

пра смерць карчмара Лейбы… » [2 , 22]. 

        У прыведзеным  урыўку фальклорныя элементы з’яўляюцца 

полiфункцыянальнымi : напрыклад, «грэшнiкi, падвешаныя за тыя часткi 

цела, якiмi грашылi пры жыццi» , першапачаткова фальклорны (на гэта 

ўказвае трапны аўтарскi эўфемiзм «ну, і гэтак далей») і, разам з тым, 

вандроўны матыў (нешта падобнае мы можам сустрэць і ў iтальянскай 

лiтаратуры – «Боская камедыя» Дантэ і «Дэкамерон» Дж. Бакача) у дадзеным 

кантэксце («блуканне па пакутах душы святой») адсылае нас да лiтаратурнай 

першакрынiцы – «Хаджэнне Багародзiцы па пакутах »,  і, такiм чынам, перад 

намi – фрагмент  аўтарскага калажу, ключ да новых iнтэрпрэтацый. 

   Што тычыцца «народнай песнi пра смерць карчмара Лейбы», то можна 

было б паставiць пад сумненне сам факт яе iснавання, калi б не адмысловае 

веданне У. Караткевiчам народнай творчасцi. Гэта дае падставу меркаваць, 

што такая песня сапраўды iснавала. У дачыненнi да фальклорных элементаў 

«зубкi, як часнык» і «хвосьцiк, як памялцо» можна сказаць тое, што ў 

беларускай фальклорнай традыцыi параўнанне з часнаком расцэньвалася як 

пазiтыўнае (у дадзеным кантэксце — «учэпiстыя»). 

   Больш дробныя фальклорныя адзiнкi (выслоўi) таксама маюць некалькi 

функцый у тэксце. Напрыклад, выслоўе «халера яго ведае» ў тэксце звязана 

са словам «святая». Спрацоўвае яшчэ адзiн з вызначальных прынцыпаў 

постмадэрнiзму – сумяшчэнне несумяшчальнага, і, разам з тым, ужыванне 

такога кшталту выслоўя адным штрыхом акрэслiвае асобу апавядальнiка – 

хутчэй за ўсѐ, простага селянiна, бо, паводле слоў вядомага семiѐтыка У. Эка, 

кожны з персанажаў павiнен мець права сказаць тое цi iншае слова ў тэксце. 

      Разам  жа каляровая мазаiка вобразаў скаладаецца ў iранiчны партрэт 

кардынала Лотра і бiскупа Камара. 

    Фальклорныя традыцыi ў рамане У. Караткевiча задзейнiчаны ва ўсiх 

постмадэрнiсцкiх прыѐмах. Побач з калажам вельмi шырока ў рамане 

прадстаўлены  прынцып  карнавалiзацыi. Пра яго М. Бахцiн пiсаў: «Карнавал 

– гэта жыццѐ народа, арганiзаванае на аснове смеху. Карнавал не ведае 

падзелу на выканаўцаў і гледачоў. Ён не ведае рампы» [1, 12]. «Менавiта 

логiкай карнавальнага «свету наадварот» абумоўлены непаўторны 

караткевiчаўскi смех, якi адначасова сцвярджае і адмаўляе», слушна зазначае 

Алена Сцяпанава [3, 61 ]. 

   Прыкладаў выкарыстання прыѐму карнавалiзацыi ў рамане шмат, самы 

яскравы з якiх – суд над мышамi. Сярод больш дробных, на ўзроўнi аднаго 

сказа, найбольш яркiм нам падаецца наступны: «…Над дзвярыма рыбных 

радоў – рыба - кiт глытае Iѐну. Над хлебнымi радамi волат – хлебаед жарэ 

каравай велiчынѐй з царкву…» [2, 27].  Тут, побач з выключна народнай 

адзінкай «волат–хлебаед жарэ каравай велiчынѐй з царкву», назiраецца 

прафанацыя вядомага бiблейскага сюжэта. 



   Гаварыць пра ўжыванне фальклорных традыцый у рамане 

У.Караткевiча «Хрыстос прызямлiўся ў Гароднi»  i прыводзiць прыклады 

можна доўга. Гэта, зрэшты, тэма асобнага вялікага даследавання.  
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