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ТРАДЫЦЫЙНАЕ І СУЧАСНАЕ Ў ДЗІЦЯЧЫМ СВЕТАЎСПРЫМАННІ 

 

Аналізуючы матэрыялы, сабраныя намі ў г. Гомелі і п. Дунай 

Рэчыцкага раѐна ад дзяцей 10-13 год, мы звярнулі ўвагу на той факт, што для 

дзіцячай славеснай культуры Рэчыцкага Палесся характэрна не толькі 

жанравая разнастайнасць, але і спалучэнне традыцыйных рыс, уласцівых 

народнай міфалогіі, з сучаснымі з’явамі гарадскога дзіцячага фальклору.  

Калі касмаганічныя звесткі самі па сабе не з’яўляюцца 

арыгінальнымі (падобныя сюжэты характэрныя для гомельскага рэгіѐна: «Бог 

узяў мільѐн маленькіх шарыкаў з зямлі, ішоў і кідаў па адной. А чорт ішоў, па 

адной узяў у рот, тры зямлі праглытнуў. А Бог сказаў: « Расці, зямля!», – і 

праглытнуў чорта, і зямля прарасла, і чорт застаўся ў зямлі» [14], «Кіты 

дзяржалі зямлю. Спярва кіты, патом сланы, патом чарапахі» [17]), то 

дадатковыя тлумачэнні, якія іх суправаджаюць, заслугоўваюць увагі, бо 

ўскосна сведчаць аб пэўнай адасобленасці дзіцячай традыцыі ці, наадварот, 

сведчаць аб яе ўключанасці ў традыцыйную народную культуру: «Спярва 

Зеўс адрыў зямной шар. Нырнуў у ваду і дастаў зямлю, кусочак. А тут чорт і 

гаворыць: «Давай я зямлю распалажу». І сказаў Зеўс: «Зямлю буду 

распалажваць». І узяў кусочак у рот палажыў. Бяжыць – і пачынае ў роце 

расці. Як дабяжаў да Беларусі, і ўсѐ выплюнуў. І ў роце нічога не засталося. 

Чорт дабяжаў да Беларусі, і больш зямлі ўжо няма, адно мора.  Баба 

Мальвінка расказвала»  [14].  

Такім чынам, асобныя жанры вясковымі дзецьмі відавочна засвоены ад 

дарослых, і дзіцячая творчасць у вѐсцы ўвогуле значна абумоўлена 

сацыяльным асяродкам. Узноўленымі пад уплывам традыцыі з’яўляюцца і 

былічкі, апавяданні аб сустрэчы з міфалагічнымі істотамі: « Цягнулі рыбакі 

невад, а выцягнулі русалку. Русалка сказала: «Ператвару вас усех у кветкі, 

астаўлю пустыя дамы». Толькі адзін схаваўся пад вадой. Пан плыў на 

карабле, ѐн поняў, што тут нячыстае. І ѐн яму ўсѐ расказаў : «Нас русалка ў 

кветкі ператварыла». Пан пачаў плысці, дастал невад, а русалка патапіла 

карабль. Пан застаўся з сваім прыдворным, і яны памерлі сярод тых самых 

кветак. Рамашкі былі»  [17]. 

Дэманалагічныя ўяўленні, запісаныя ад дзяцей, таксама маюць 

агульнанародную аснову: «Чорт дзе плюне, там камень, яма, гара. Дзе 

плюне – рака» [17]; «Яшчэ ў бані ѐсць чалавечак зялѐны, з веніка паяўляецца. 

Ноч наступляе, дванаццаць часоў. Як свет не будзе гарэць, паяўляецца. Усе 

леглі спаць, чуем грохаець. Ён хаваецца пад лаўкай ці пад полам. Ілі пад 

двер’ю, калі адкрыеш. Дзве гадзіны, больш, усе спят, ѐн шуміт, будіць, на 

вуліцы што-небудзь плахое дзелае. Можа курыцу сабе забраць. Баннік 

называецца. Маленькі  і старэнькі, як венік» [14]; «Плаваеш вечарам на 

лодке, к дванаццаці часам, слышна, як русалкі песні пяюць. Як наклонішся, 

яна цябе сцягне. Ёсць на самой справе, веру» [15]. 



Сама наяўнасць такога роду звестак дазваляе яшчэ раз упэўніцца ў 

дынамічнасці і неаднароднасці такой з’явы, як дзіцячы фальклор, арганічным 

суіснаванні традыцыйных і сучасных уяўленняў, шматслойнасці той карціны 

свету, якая ў ім вымалѐўваецца. Цікавым з’яўляецца бытаванне на вѐсцы 

такога адносна новага дзіцячага жанру, як страшныя гісторыі. Гэта 

«дзіцячыя страшныя апавяданні, якія адносяцца да ліку тэраталагічных 

тэкстаў, семантычную аснову якіх складае матыў звышнатуральнага 

здарэння, вынікі якога тояць у сабе небяспеку для яго ўдзельнікаў і сведкаў» 

[2, 79]. У параўнанні з гарадскімі яны маюць больш просты, няўскладнены 

падрабязнасцямі сюжэт, вызначаюцца амаль поўнай адсутнасцю рыс 

дзіцячага фетышызму. Тыпалагічна ў іх больш  прысутнічаюць казачныя 

рысы. Напрыклад, дыялог героя з Чорнай рукой нагадвае  дыялог казачнага 

героя са смерцю ў чарадзейных казках: 

«Старушка ляжыць, у дзвер стукаецца Чорная Рука.  

- А ў вас хлебушка не найдзѐцца? 

Маўчыць. Другі раз паспытала. На трэці раз дала. І кожную ноч 

прыходзіў: 

- Хлебушка не найдзѐцца?  

  Длінная Рука, уся чорная, у яе кіпцюры белыя, свецяцца»     [16]. 

Адзначым і той факт, што, застаючыся ў межах вуснай традыцыі, 

апавядаючы, дзеці карыстаюцца беларускай мовай (яе дыялектнымі 

варыянтамі), у той час як  пісьмова тыя ж самыя інфарматары імкнуцца 

аформіць свае звесткі па-руску: 

«Про Чѐрную Руку. 

Однажды одна семья, мама, папа и брат, и сестра, к ним позвонили ў 

двер, сестра пошла, открыла и исчезла. На следующий день ужинают папа и 

сын. В дверь звонок. Сын пошѐл открыть и исчез. На четвѐртый день 

звонят в дверь. Отец подошѐл к двери, посмотрел в глазок - никого нет. 

Кто-то говорит:  

- Открой дверь! 

Отец говорит: “Не открою”. Тот человек говорит: 

- Я приду за тобой завтра. 

На следующий пришѐл тот самый человек и говорит: 

- Открой! 

Отец сказал: 

- Не открою. 

Затем этот невидимка просунул руку через дверь и сказал: 

- Я же тебе сказал, что приду за тобой. И отец исчез» [16]. 

Адну са страшных гісторый сам інфарматар акрэсліў як страшную 

легенду: 

«Аднойчы чалавек стукаўся ў адны дом. Яго не пусцілі, сказалі: «Ідзі 

адсюль, п’яніца!» Другі, у трэці пастукаўся : «Папрашайка, ты нам не нада 

тутака!». Адзін дом – там жыла жанчына з дзіцѐнкам маленькім, былі 

нішчыя.  

- Пусці пераначаваць! 



І пасля ѐн сказаў : «Ты ідзі ў гару, к табе хазяйства прыйдзе само. 

Толькі срадзі дзярэўні не абарачвайся». А яна тры дамы прайшла і 

абярнулася. І прэврацілая ў камень вмесце з дзіцѐм. А хто датронецца, цячэ 

кроў» [17]. 

      Калі дзіцячая творчасць у вѐсцы мае сацыяльна-абумоўлены 

характар, то ў горадзе надзвычай моцна выяўляецца яе індывідуальна-творчы 

пачатак. Вышэйадзначаная тэндэнцыя выразна прасочваецца і на ўзроўні 

вобразаў. 

Апісваючы, напрыклад, вадзяніка, гарадскія дзеці, хоць і ўзнаўляюць у 

пэўнай ступені традыцыйныя звесткі («полурыб – получеловек» [5], 

«косматый старичок, у него длинные волосы и борода, рыбий хвост и 

голубые глаза» [11]),  але для большасці з іх гэтая міфалагічная істота – 

«казачны герой» [4] , «древний исторический славянский персонаж» [10], «в 

сказках и мультфильмах играет положительную роль» [11]. У параўнанні з 

апісаннямі вадзяніка, што даюць вясковыя дзеці, апісанні вадзяніка 

гарадскімі дзецьмі з’яўляюцца больш разнастайнымі. Вадзянік уяўляецца 

падобным да Нептуна (хутчэй за ўсѐ ў сувязі з лагерным фальклорам): 

«управляет рыбами и всеми морскими обитателями» [10], «живет на дне 

моря во дворце. У него есть трезубец» [9], «топит людей, которые попали в 

его царство» [6]. Ён надзяляецца сацыяльнымі рысамі і мае своеасаблівы 

псіхалагічны партрэт: «Очень грустный, как и другие многие правители» [4], 

«непостоянен в отношениях с людьми, некоторых он затягивает в болото и 

топит, некоторым помогает» [5], «злой мужичок, умом не блещет» [3]. 

Месца ж яго знаходжання апісваецца ў стыле навукова-папулярнай 

літаратуры: «Водяной обитает в озерах и медленно текущих реках» [1], 

«обитает в водной среде» [7], «обитает в реках, озерах и других водяных 

местах» [13],  «живущий в омутах, озерах, болотах и  значительно реже – в 

морях» [5]. Традыцыйныя характарыстыкі сустракаюцца значна радзей: 

«Водяной живет в воде, в темных местах обитает. Его увидеть-то редко, 

сидит в воде» [2], «любит затягивать людей в воду» [3], «Водяного ещѐ 

называют Зелѐным стариком, так как лицо его зелѐное, глаза зелѐные, 

борода зелѐная – весь зелѐный» [13]. Адзін з вызначальных аспектаў 

светапогляду гарадскіх дзяцей – іх уласная крытычнасць да падаваемых 

зветак: «Считалось, что когда человек тонул, то это его Водяной к себе в 

царство затянул» [10]. Звышнатуральныя істоты, аб якіх апавядаюць 

гомельскія школьнікі, – гэта вобразы, створаныя індывідуальнай фантазіяй ці 

творча засвоеныя вобразы масавай культуры, якія носяць ужо не сімвалічны, 

а знакавы характар, з’яўляюцца залежнымі ад кантэксту. Хутчэй за ўсѐ 

гаворка тут можа весціся ў большай ступені пра рэаліі псіхалагічныя, 

індывідуальна-творчыя, чым міфалагічныя: «Водяные – мужчины. Я же 

представляю Водяную – женщину. Она живет на болотах, в озерах. Ведет 

дружбу с лягушками, пиявками, которые ей давно надоели. Люди боятся 

Водяных, потому что в одной из сказок Водяной схватил царя за бороду и 

потребовал самое дорогое, что у него есть, но о чем он не знает... Если бы я 

встретила Водяного, я бы очень обрадовалась и обязательно 



познакомилась» [12]; «Водяной, хотя и владеет той местностью, в которой 

обитает, а также всеми обитателями, несмотря на это считает себя 

жутко одиноким и недоволен своим положением. Исторические сведения 

утверждают, что один Водяной мечтал летать, как птица. Этот факт 

дает повод утверждать, что Водяные – мечтатели»  [5]. У той жа час ва 

ўспрыманні вясковых дзяцей вобраз Вадзяніка абсалютна пазбаўлены 

псіхалагізму, а бінарнасць вобраза, якая асабліва прасочваецца ў апісанні 

гарадскіх дзяцей («бывает злой или добрый» [6]; «Он не злой и не добрый. Он 

добрый. Но когда его разозлить или обидеть, то он становится злым и 

может утащить под воду человека, который его обижает» [7]), зведзена да 

адмоўнага полюса, які выражаецца акцыянальна: «Як наклонішся – ѐн цябе 

сцягне» [15]. Для міфалагічнага мыслення вясковых дзяцей больш 

характэрны сінкрэтызм вобраза, спалучэнне міфалагічнага  і культурнага, 

якое асэнсоўваецца як гульнѐвае, тэатралізаванае: «На лодке плывеш у два 

часа – Вадзяныя. Нельга рыбу лавіць. Павук забросіш, а Вадзяны можа 

напрыгнуць і ў ваду спіхнуць. Вадзянік злы: напрыгвае і не дае рыбу лавіць. Ён 

зялѐны, валасы зялѐныя. Ёсць малады, ѐсць стары... Адзін хлопец узяў травы 

зялѐнай, нацапіў, узяў ракушку – «Я Вадзяной, я Вадзяной, пагаварыў бы хто 

са мной...» [14]. Міфалагічнае, звышнатуральнае існуе ў іх свядомасці 

незалежна ад культурнага і індывідуальна-творчага, свет цудоўнага і свет 

рэальнага існуюць паралельна: «Пра Кузю мульцік сматрэў. Домовой 

бывает. Белыя валасы, добрый. Добрые дзяла дзелает. Кузя  - то ў 

халадзільнік залезе, то ў газ. Кузя чалавек, ненастаяшчы дамавой» [14]. 

Бытаванне такога  жанру, як «вызыванні» («Можна Павука 

аграмаднага, але я не вызываў, я баюся. Трэба ісці ў поле, можна і на 

гародзе. Днѐм, штоб не было шума, і толькі ты адзін. Бярош, на нітачку 

наматваеш пласцілін – штоб дзірка была. Патом выцягваеш, і яно расце, 

расце…») [15], таксама мае свае адметнасці. Як дзіцячы варыянт магічнага ѐн 

пацвярджае думку аб тым, што дзіцячыя міфалагічныя ўяўленні ў вѐсцы 

існуюць  хутчэй у традыцыйных межах.  «Вызыванні» з'яўляюцца 

своеасаблівым варыянтам «дарослых» міфалагічных уяўленняў: «Дамавік – 

жоўтыя валасы, латкі на рукавах. Башмакі чорныя, а пры свеце свеціцца. 

Дзверы расчыняюцца. Дамавік маленькі. Каб яго вызваць, трэба тапачак, 

голасам тожа можна, палажыць крошачку хлеба. Ён сам прыйдзе, толькі 

трэба прыжмурыць вочы. Калі не зрабіць, то ѐн не паявіцца. Пробавалі, 

прыходзіў. У якой-та празнік, забыў, далжна на стале стаяць румка віна. 

Ложка,  вілку нельга. А ні ў коім случаі нельга астаўляць нож на стале, вілку. 

А то Дамавік можа цябе забіць нажом ці вілкай ноччу… Соль нельга – 

скандалы будуць, можна пасварыцца. Ці з Шурыкам пасваруся, ці з 

Васілѐм… Калі сахар – з кімсьці памірышся» [15].  Вясковыя дзеці, у 

адрозненне ад гарадскіх, адзначаюць, што «вызываць» - небяспечна, бо 

«Бога награшыць можна» [18]. «Вызываемы» персанаж амаль заўсѐды 

належыць да нячыстай сілы, да сапраўднага, а не гульнѐвага іншасвету. 

Напрыклад, адзінаццацігадовая Юля з вѐскі Побалава Рагачоўскага раѐна 

ўдакладняе : «Зеркала нада закрыць абязацельна, каб ѐн туды не зацягнуў. 



Чэраз зеркала могуць»   Персанажы «вызыванняў» гомельских   школьнікаў 

амаль заўсѐды  з'яўляюцца казачнымі героямі (Золушка, Джын, Тры 

багатыры) альбо традыцыйнымі героямі гарадскога дзіцячага фальклору 

(Чорныя і Чырвоныя Губы, Пікавая Дама, Салодкі Гномік, Джокер і г.д.):  

«Чтобы вызвать Гномика, нужно вешать конфету и сказать три раза: 

«Гномик, появись!» Включить свет, и если конфеты нет, посмотреть в 

шкафу» [19]; «Берѐшь банку, кладѐшь карту джокер, наливаешь воду, 

ставишь свечку рядом за банкой в тѐмной комнате. И ждать появления 

огонька в банке. Если появится, загадать три желания» [20]; «Чѐрные и 

Красные Губы. Чтобы вызвать эти губы, надо на зеркале нарисовать 

красной помадой губы и сказать: «Губы, придите». Три раза. Если появятся 

красные, то жди счастья, если черные, то жди несчастья» [20]. «Берѐшь 

нитку, кладѐшь зеркало, потом ещѐ одну нитку надо натянуть и свазать: 

«Три Богатыря, появитесь!». Надо потом убегать, чтобы они не побили» 

[19].  

      Такім чынам, дзіцячы фальклор на сучасным этапе развіцця – 

неаднародная з’ява, якая фарміруецца пад уплывам культурнага, 

псіхалагічнага, сацыяльнага, геаграфічнага фактараў. Сапраўды, «у 

свядомасці сучаснага чалавека змешваюцца ньютанаўскія, эйнштэйнаўскія 

(ці нават постэйнштэйнаўскія) уяўленні з глыбока міфалагічнымі вобразамі і 

надакучлівай звычкай бачыць свет у яго бытавых абрысах. На гэты субстрат 

накладваюцца вобразы, створаныя мастацтвам ці больш заглыбленымі 

навуковымі уяўленнямі…» [1, 334].  Нягледзячы на тое, што «ў наш час 

традыцыйная сялянская культура з яе абрадамі, звычаямі, устойлівым  

абшчынным укладам на вачах сыходзіць у мінулае» і «быт, гульнѐвыя 

паводзіны, інтарэсы вясковых і гарадскіх дзяцей прыкметна набліжаюцца» [2, 

10], светаўспрыманне, спасціжэнне навакольнага свету вясковымі і гарадскімі 

дзецьмі пакуль што даволі адрозніваецца. Жанравая спецыфіка звестак 

(факты касмаганічных уяўленняў і ніжэйшай міфалогіі, страшныя гісторыі, 

«страшылкі-смяшылкі», вызыванні і інш.), асаблівасці  сюжэтаў,  некаторыя 

адметнасці  іх бытавання сведчаць аб тым, што сімвалічнае і знакавае («пра-

лагічнае» і лагічнае, сакральнае і прафаннае)  увасабляюцца вельмі 

разнастайна ў розных фальклорна-міфалагічных адзінках, запісаных намі ў 

гарадскім і ў вясковым асяродку. У сувязі з гэтым існуюць  падставы 

акрэсліваць пэўныя ўяўленні вясковых дзяцей як міфалагічныя, у той час як у 

дачыненні да  гарадскіх дзяцей будзе больш карэктным гаварыць аб асобных 

міфалагічных элементах іх светаўспрымання. 
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