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ВУСНАЯ ГІСТОРЫЯ Ў КАНТЭКСЦЕ ФАЛЬКЛОРУ  

(вусныя крыніцы гісторыі) 

 

Фальклорная практыка дае магчымасць уключыцца ў актуальны 

кірунак сусветнай навукі, вядомы пад назвай «вусная гісторыя». Гэта 

паняцце ўвайшло ва ўжытак у другой палове ХХ ст. дзякуючы навукова-

грамадскаму руху «oral history», якое ўзнікла ў ЗША. Статус вуснай гісторыі 

да канца не вызначаны. Што яна сабой уяўляе? Метад, крыніцу, напрамак 

гістарычных даследаванняў або самастойную дысцыпліну? У дадзеным 

выпадку нас гэта не вельмі цікавіць. Чаму? Звычайны гісторык, як правіла, 

мае справу з матэрыяльна зафіксаванымі дакументамі, крыніцамі, фактамі, 

якія ѐн вывучае, верыфікуе, інтэрпрэтуе. Фалькларыст-збіральнік заўсѐды 

карыстаецца вуснай інфармацыяй удзельнікаў або сведкаў самага рознага 

кшталту падзей – ад бытавых да гістарычных, якую ѐн фіксуе пісьмова, на 

паперы, або на аўдыѐ- і відэаносьбітах. 

Прафесійны гісторык схільны не давяраць вуснай гісторыі з-за 

ненадзейнасці чалавечай памяці, хаця яму добра вядома, наколькі 

недакладнымі могуць быць летапісы і архіўныя дакументы. Перад 

фалькларыстам праблема даверу не стаіць. Для яго важны сам факт 

апавядання, манера апавядальніка, тыя тыповыя тэмы, што характэрны для 

гістарычнай памяці народа, грамадства цалкам, калектыўнай і масавай памяці 

групы людзей, жыхароў асобнай вѐскі, членаў адной сям’і, аднаго чалавека, 

які рэальна з’яўляеца носьбітам гістарычнай памяці. 

Чым абумоўлена цікавасць да вуснай гісторыі? 

У шэрагу прычын вылучым наступныя: 

1. Пераход сусветнай навукі ад стадыяльных тэорый гістарычнага 

працэсу да арыентаваных, звязаных з паняццем «чалавек у гісторыі» і 

«гісторыя ў чалавеку». 

2. Пашырэнне базы крыніц. Мяркуецца, што ў вусных апавяданнях пра 

жыццѐ інфарманты акцэнтуюць увагу на тых баках мінулага і сучаснасці, 

якія практычна не знайшлі адлюстравання ў іншых відах крыніц. Перш за ўсѐ 

гэта тычыцца паўсядзѐннасці, сацыяльных праблем сучаснасці. 

3. Расчараванне ў праўдзівасці афіцыйных гістарычных метанаратываў, 

тых ведаў, якія трансліраваліся праз афіцыйныя каналы, дакументы, 

адфільтраваныя мемуары і г. д. 

4. Распад адзінай дзяржаўнай ідэалогіі ў сувязі з распадам СССР. 

5. Імкненне інтэрпрэтаваць рэальнасць з пазіцый мясцовай, лакальнай 

гісторыі. 

У літаратуры ХХ ст. гэта, напрыклад, дало выбух у выглядзе магутнай 

плыні «вясковай прозы», легалізавала каштоўнасць «акопнай праўды», 

зрабіла героем «маленькага вялікага чалавека» – салдата, працаўніцу тыла і 



іншых суб’ектаў гісторыі, прадстаўнікоў той «маўклівай большасці», чый 

голас не прымаўся ў разлік на працягу стагоддзяў. 

У чым каштоўнасць вуснай гісторыі? 

Зусім не ў нейкай міфічнай аб’ектыўнасці, як вы маглі падумаць, а 

якраз у суб’ектыўнасці. Гэта галоўная вартасць вусных апавяданняў і 

ўспамінаў, іх жанравая рыса. Толькі такім чынам, праз сведчанні простых 

людзей, можна даведацца, як яны асэнсоўвалі сваю гісторыю, як адчувалі 

сябе ў гістарычным часе і паўсядзѐнным жыцці, на якія ідэалы арыентаваліся, 

прымалі ці не прымалі дзяржаўную трактоўку гістарычных, палітычных, 

эканамічных падзей, як разумелі шчасце, сумленне, веру. І ўсѐ гэта будзе 

асабістае, непаўторнае. Фалькларысты добра ведаюць, што двойчы атрымаць 

ад чалавека інфармацыю ў нязменным выглядзе немагчыма. Мала таго, 

розныя збіральнікі могуць пачуць ад інфарманта зусім розную трактоўку той 

жа самай падзеі. 

Стыль суб’ектыўнага выказвання аб гістарычных падзеях і ўласным 

лѐсе – найважнейшы прадмет даследавання для фалькларыстаў. Вось чаму 

першаступеннае значэнне надаецца дакладнаму запісу вуснага выказвання 

інфарманта аб сабе, сваѐй сям’і, сваіх продках і г. д., фіксацыі 

камунікатыўнай атмасферы, жэстаў, мімікі, паўз, заўваг і г. д. 

Гендэрны аспект вуснай гісторыі 

Даследчыкі выявілі наступныя факты: 

1. Характар інфармацыі залежыць ад асобы збіральніка – адрозніваюцца 

мужчынскі і жаночы падыходы да збору матэрыялаў, па-рознаму ставяцца 

акцэнты ў пытаннях. Калі, напрыклад, тэмай размовы з’яўляецца насілле ў 

сям’і, то мужчыну цікавіць адказ на пытанне, чаму муж біў жонку. Жанчына, 

наадварот, акцэнтуе не мэту, а фізічныя і псіхалагічныя акалічнасці гвалту: 

як ўсѐ адбывалася і якія мела наступствы. 

2. Адрозніваюцца мужчынскі і жаночы вопыт гісторыі, сямейнага 

жыцця. Гэта зусім розныя пласты інфармацыі. Напрыклад, мужчыны і 

жанчыны па-рознаму бачаць вайну, эканамічныя праблемы і г. д. 

Суб’ектыўны сэнс выказванняў аб адной і той жа з’яве, падзеі, выпадку 

мае мужчынскую і жаночую тыпалогію. Менавіта таму даследчыкі вуснай 

гісторыі (эга-дакументаў, жыццѐвых сцэнарыяў) прапануюць аддаваць 

перавагу паліфаніі вусных рэпрэзентацый гісторыі, бо любы пункт погляду 

з’яўляецца няпоўным. У свой час ліквідаваць перакос у асвятленні тэмы 

«чалавек на вайне», калі, па сутнасці, улічвалася толькі мужчынская пазіцыя, 

паспрабавала, і вельмі ўдала, С. Алексіевіч кнігай «У войны не женское 

лицо», дзе сабраны ўспаміны непасрэдных удзельніц вайны і тых жанчын, 

каго яна прама ці ўскосна закранула. Да Другой сусветнай вайны жаночы 

вопыт абмяжоўваўся тылам і медыцынскай сферай у шпіталях. Гэтая вайна 

дала жудасны прыклад масавага ўдзелу жанчын у баявых дзеяннях, ім 

прыходзілася прыстасоўвацца да мужчынскага побыту, псіхалагічна 

адаптавацца да мужчынскага асяроддзя. На жаль, тэма «жанчына і вайна» 

застаецца актуальнай. Жанчына першая і галоўная ахвяра вайны як нявеста, 



маці, жонка, сястра і, само сабой, як жанчына, бо вайна замахваецца на самае 

каштоўнае – жыццѐ, якое дае жанчына. 

Значна разыходзяцца пісьмовая і вусная гісторыя афганскай і чачэнскай 

вайны, чарнобыльскай катастрофы, распаду СССР, прыватызацыі і г. д. 

Фіксацыя суб’ектыўных ведаў асобнага чалавека – мужчыны або жанчыны аб 

падзеях эпохі з’яўляецца задачай гісторыка. Аналіз зместу і формы вусных 

апавяданняў, адказаў, успамінаў у гендэрным аспекце – задача фалькларыста. 

Усѐ менш застаецца непасрэдных удзельнікаў Вялікай Айчыннай вайны, 

усѐ большую значнасць набываюць іх успаміны.  

Асобная тэма – вайна і пасляваенны час вачыма дзяцей, хлопчыкаў і 

дзяўчынак. Як не можа быць адзінай канцэпцыі вайны, так не можа быць і 

адзінай канцэпцыі мірнага часу. Калі ўлічыць іх полаўзроставае ўспрыманне 

праз суб’ектыўны вопыт асобнага дзіцяці, то можна ў рэшце рэшт пазбегнуць 

той інфармацыйнай аднабаковасці ў рэканструкцыі гісторыі, якая пануе да 

гэтага часу. Ваенная і постваенная памяць дзяцей – важная частка 

збіральніцкай працы практыкантаў. 

Яшчэ адна тэма – абагульняючая: мужчыны і жанчыны ў экстрэмальных 

умовах, іх асабістае ўспрыманне і ацэнка падзей (вайна, пажар, паводка, 

навальніца, эканамічная катастрофа і да т. п.). 

Псіхалагічны аспект працы з інфармантамі 

Збіральнік не можа сабе дазволіць абыякавага стаўлення да 

апавядальніка, калі той расказвае пра сябе, сваѐ жыццѐ. Нельга глядзець на 

біяграфію суразмоўцы быццам бы збоку. Трэба псіхалагічна ўключыцца ў 

працэс узнаўлення мікрагісторыі асобнага чалавека – вашага інфарманта, як 

гэта патрабуюць метады гуманнай сацыяльнай антрапалогіі і 

фалькларыстыкі. 

Што трэба зрабіць? Перш за ўсѐ паспрабаваць уявіць сябе на месцы 

інфарманта, сканструяваць свой «віртуальны» вопыт падзей, каб, акрамя 

іншага, атрымаць яшчэ і навыкі чалавечых стасункаў. Або ўспрымаць 

інфарманта за свайго родзіча, а не чужога чалавека. Тады, калі падчас 

размовы ўзнікне цяжкая псіхалагічная сітуацыя, успаміны, напрыклад, 

могуць быць занадта балючымі для чалавека збіральнік павінен знайсці 

адпаведныя словы, каб маральна падтрымаць субяседніка (-цу). Напрыклад, 

«Як я вас разумею»; «Як я вам спачуваю», «Можа, і з маѐй бабуляй (матуляй) 

магло адбыцца такое» і г. д. Знакамі спачування з’яўляюцца разам са словамі 

або нават без іх выражэнне вачэй, міміка, жэсты. 

Такім чынам, рэканструкцыя мікрагісторыі становіцца справай двух 

чалавек, плѐнам іх агульнай працы і намаганняў. Тое, як збіральнік ўспрымае 

сітуацыю, адзначаецца ў дзѐнніку. 

Праблема класіфікацыі вусных крыніц 

Пытанні, звязаныя з класіфікацыяй вусных крыніц, маюць тэарэтычнае 

і практычнае значэнне. Для студэнта важна другое, бо перад ім стаіць задача 

даць азначэнне запісанаму вуснаму апавяданню ці выказванню. 



Што прапануюць спецыялісты? Звычайна яны выдзяляюць два пласты 

ў вусных крыніцах. Першы – традыцыйны, тэматычна звязаны з  даўнім 

мінулым, а фактычна – з сучасным фальклорным працэсам, у межах якога ѐн 

знаходзіцца ў жывым бытаванні. Гэта, галоўным чынам, гістарычныя і 

тапанімічныя легенды. Другі пласт, той, што нас у дадзеным выпадку 

цікавіць, – мемаратны, успаміны аб параўнальна нядаўнім мінулым, 

расказаныя самімі ўдзельнікамі ці сведкамі. 

Вы адчуваеце, што ў прапанаваным падыходзе чагосьці не хапае? Чаго? 

Сучаснасці. Менавіта гэта паспрабаваў улічыць у сваѐй класіфікацыі вусных 

гістарычных крыніц прафесар Вісконсінскага ўніверсітэта Я. Вансіна. Ён 

падзяліў іх на тры групы: 1) тэксты вуснай традыцыі, якія перадаюцца з 

пакалення ў пакаленне; 2) паказанні сведак; 3) чуткі. 

У любым выпадку гэта будуць звесткі аб мінулым: вельмі далѐкім, 

больш блізкім (што адбылося на памяці пакалення, якое жыве) і нават зусім 

блізкім (тыпу «учора адна баба казала, што...». 

Практычная класіфікацыя вусных крыніц 

Вусная гістарычная інфармацыя прадстаўлена наступнымі відамі 

тэкстаў: 

1. Традыцыйныя тэксты – аформленыя апавяданні аб мінулым, якія 

перадаюцца носьбітамі культурных традыцый. Гэта наратыўныя жанры 

традыцыйнага фальклору (легенды, быліны, гераічны эпас), якія расказваюць 

пра падзеі гістарычна аддаленых эпох, не даюць уяўленне пра паўсядзѐннае 

жыццѐ, думкі «простых людзей»: «Як то было кедысь цяжка на свеці, 

неспакой, от шведска вайна была, мноства рознага войска цягллося па свеці. 

От тады ішлі якіясьці Сасы, Тарантасы, не зналі нашай мовы, а мы іх. Бог 

іх ведае, як яны гаварылі, толька ўвойдзе да хаты ў крычыць: “Пекі курно!”, 

то ледва дамысліся, што ѐн кажа: “Палі печ!” Забіралі людзям хлеб, авѐс, на 

фурманкі гналі, а некаторыя як паехалі, то ў прапалі з імі заўсім...» («Вайна 

шведска» [1, 256]). 

2. Тэксты «транслятараў» чужых успамінаў (фабулаты – апавяданні ад 3-

й асобы, у аснове якіх ляжаць мемараты). Апавяданні аб старых добрых/ліхіх 

часах (напрыклад, як даўней жылося пры панах, бальшавіках і да т. п.), а 

таксама звесткі пра гістарычныя падзеі «з другіх рук». Такога роду тэксты 

вызначаюцца жанравай неаформленасцю і блізкасцю да дыскурсіўнай прозы: 

«Пры Польшчы, пры панах у лес за ягадамі хадзілі з такімі бумажкамі, 

спраўкамі, што можна збіраць. Дык вельмі баяліся хадзіць...» [2]; «Ось як 

мы жылы. Пошол муй чоловік до врача – і’дэ пан наш порічскій. Да він здраў 

з нево шапку і піджак, да й прыйшоў мой чоловік голы. Бо не разрешалы 

ходыты там, где паны ходылы. Пошол на другі дэнь до пана да просіць 

аддаць шапку да піджака. Да туй і гаворыць: аддай шапку дурню» [2]. 

3. Інфармацыя непасрэдных ўдзельнікаў ці сведкаў гістарычных падзей 

(так званыя мемараты: вусныя апавяданні сведкаў, апавяданні-успаміны). 

Гэтыя тэксты захоўваюць адметнасці маўлення інфарманта, вызначаюцца 

эмацыянальнай насычанасцю. Іх каштоўнасць у тым, што яны дапамагаюць 

пераняць вопыт пакалення ці сацыяльнай групы праз асабісты досвед 



інфарманта. Апавяданні-успаміны ўмоўна падзяляюцца на «мы-гісторыі» і 

«я-гісторыі». У першым выпадку апавядальнік уяўляе сябе часткай пэўнага 

калектыву (сям’і, вѐскі, партызанскага атраду і да т. п.): «Когда нас спалылы 

в 1944 году, мы пережили в соседней деревне зиму, в землянцы…»  [2]; 

«Фашыстаў мы не відзелі. Да вайны пераехалі ў Чалябінскую вобласць. 

Ведама, як пераехаў – так і згарэў. Усѐ трэба было пачынаць сначала. 

Сястра пісала, што там вялікі ўраджай, вось мы і паехалі, а там і вайна 

пачалася. А як пасля вайны сюды вярнуліся, дык нічога не знайшлі. Сястра 

мая пагібла, і мужыка брат пагіб. Такія былі дзянѐчкі, што думала, калі 

перажыць іх, то ніколі не памру ўжэ...» [2]. У выпадку «я-гісторыі» на 

першы план выходзіць асабістае ўспрыманне той ці іншай падзеі 

апавядальнікам: «У мяне было сем дзяцей. Кушаць нічога не было. Карова 

мала давала малака. Хлеба давалі грамы. Думалася: “Госпадзі, ці прыйдзецца 

хлебца есці досыта”. Бывала, іду палоць картошку, і вочы мае не глядзяць і 

ўсѐ тут... Цяпер лепей жыць. Калі дбаеш, дык і маеш» [2].  

4. Чуткі – паведамленні пра тое, чаго не было, або скажоная, 

неаб’ектыўная інтэрпрэтацыя сапраўдных фактаў. Крыніца чутак звычайна 

схавана, а змест выглядае праўдападобна. Такія тэксты могуць быць цікавымі 

для гісторыкаў тым, што выяўляюць ступень праламлення той ці іншай 

падзеі ў грамадскай свядомасці, яе інтэрпрэтацыі шырокімі масамі, што 

фарміруе так званую «сацыяльную гісторыю», якая таксама вартая ўвагі 

даследчыкаў. 
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