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ВЕЛIЧАЛЬНЫЯ ПЕСНI 

 

Велiчальныя песнi – жанравая разнавiднасць абрадавых, якiя 

выконвалiся ў межах каляднай, масленiчнай, валачобнай, юраўскай, 

траецкай, купальскай, жнiўнай абраднасцi беларускага земляробчага 

календара, у радзiнных i вясельных комплексах сямейна-абрадавага цыкла.  

У беларускай фалькларыстыцы вылучалi i даследавалi Г.Барташэвiч, 

А.Фядосiк, Н.Гiлевiч, М.Грынблат, А.Гурскi, А.Лiс, В.Новак, А.Цяпкова, 

Р.Кавалѐва i iнш. Даследчыкì па-рознаму вызначаюць спецыфіку і  жанравыя 

межы велiчальных песень. Улiчваючы генезіс твораў, адны вучоныя 

адзначалi, што жанравым паказчыкам песень-велічанняў з’яўляецца   

магічная функцыя. Другія выказвалі меркаванне, што велічальныя песні –  

наступная стадыя развіцця заклінальных песень, да якiх яны блiзкiя па сваѐй 

абрадавай скіраванасці. Трэція акцэнтавалi функцыянальную спецыфікацыю 

велічальных песень – ухваленне чалавека. Чацвѐртыя разглядалi іх як сродак 

выканаўцаў атрымаць узнагароду-падзяку. Пятыя лiчылi, што вызначальнай 

рысай велічальных песень з’яўляецца тэматыка. Але ўсе даследчыкі 

сыходзяцца ў тым, што асноўным прынцыпам стварэння вобразаў 

велічальных песень з’яўляецца ідэалізацыя персанажаў, абрадавых чыноў, 

навакольнага асяроддзя, гаспадарчых поспехаў. Ухваляючы ўдзельнікаў 

абраду, песні стваралі абагулены, ідэальны тып: гаспадар, хлопец, жаніх 

самыя разумныя і багатыя; гаспадыня, паненка, нявеста незвычайна 

прыгожыя і працавітыя. УСЕ персанажы, адрасаты абрадавых песен, 

малююцца як разумныя, прыгожыя, паважаныя, надзеленыя шчаслівым 

лѐсам людзі. Любы іх учынак мае станоўчы вынік. Ідэалізацыі персанажаў 

спрыяе гіпербала, эпітэты, параўнанні: дзеткі як кветачкі, гаспадыня – бы 

сонца, нявеста – бы калiна, надарыла  шоўкам, абрусамі і цукеркамі 

шматлікіх гасцей; у гаспадара (або жанiха) цудоўная шуба, кашуля каштуе 

тысячу талераў, боцікі казловыя, рукавіцы залатыя і, галоўнае, «галава 

розумам насыпана». Iдэальная рыса гаспадынi або нявесты – гаспадарлівасць 

і працавітасць: «...І ручая, рабочая, / Ды на дзела ахвочая..». Асобна 

падкрэслìваецца выхаванасць, уменне паводзìць сябе: «...Що ступіть, не 

похіліться, / Що скажа, не поміліться..».  Жанчына ў велiчальных песнях – 

эталон прыгажосці:  «...Тонкая, бы быліна, / Чірвоная, бы каліна, / Высокая, 

бы тополіна...». Параўнанне ўзыходзìць да ўяўленняў пра сувязь са светам 

расліннасцì. Семантыка «калiны», «тополiны» як «шчаслівых» дрэў 

устойлівая ў фальклорнай свядомасцì беларусаў ì не патрабуе расшыфроўкì. 

Прыгажосць жанчыны/дзяўчыны – натуральная, прыродная якасць, але яна 

звязваецца таксама з багатай вопраткай: «На ѐй сукня дарагая. / ...Каля 

вората золата, / Каля падолу серабро». Стасункі гаспадара/жаніха і 

гаспадынi/нявесты ідылічныя. Партрэт персанажа максімальна набліжаны да 

абрадавага ідэалу. Гаспадар/жаніх багаты і знатны, нават «князѐў сын» 

«...Пад ім конік сівы, / І на ручках саколік, /  А на ѐм шапка красна, / Як 



зорачка ясна» або стараста «Наш староста вумный, / У беседи розумны...». 

Увага канцэнтруецца на розуме, шчырасці, стараннасці, спрытнасці, рысах, 

якія садзейнічаюць найлепшаму выкананню абрадавай ролі.  

Велічанне абрадавых персанажаў суправаджаецца ідэалізаваным 

апісаннем іх дома: «Стаўбы тачоныя, / Пазалочаныя, / Вароцiкi 

сярэбраныя», хата «Черчіком да й обсыпана, // Калыною да й обтыкана». 

Персанажы велічальных песен адчуваюць сабе ў згодзе з акаляючым светам, 

прыродай, людзьмі. У адзінай прасторы несупярэчліва існуюць людзі, 

прыродныя стыхіі, сімвалы ўрадлівасці, язычніцкія і хрысціянскія апекуны 

часу, прыроды, ураджаю. Гэта ўсеагульная садружнасць, супрацоўніцтва, 

парытэтнасць стасункаў. Стварэнню абрадавай ідылікі спрыяе ўвядзенне ў 

творы вышэйшых істот, якія, напрыклад, прысутнiчаюць на двары, 

забяспечваюць багаты ўраджай на нiвах, павелiчэнне статка жывѐл у хлявах, 

нараджэнне здаровых дзяцей, удзельнічаюць у каравайным абрадзе: сам бог 

месіць каравай,  анѐлы носяць ваду. У каравайніц ручкі з залатымі 

пярсцѐнкамі, яны ўпрыгожваюць каравай залатым пер’ечкам, разразаюць яго 

потым залатым ножыкам. Ва ўсіх важных вясельных справах дапамагае 

Прачыстая: яна то свеціць, то накрывае нявесту хустою, то вядзе яе да 

вянчання.  

Колькі б тэм, матываў, сітуацый ні закраналі велічальныя песні, усе 

яны вырашаюцца ў ідылічным ключы. Абрадавы чалавек і абрадавае 

асяроддзе маюць той адбітак ідэальнай якасці і дасканаласці, які забяспечвае 

шчасце ідылічнага існавання. 
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ВЫСЛОЎI 

 

Выслоўі – умоўны тэрмiн, якiм абазначаецца група кароткiх 

вусных твораў i ўстойлiвых словазлучэнняў, разнастайных па 

сваiм змесце, прызначэннi i форме. Тэрмiн быў прапанаваны М. 

Грынблатам у томе з серыi БНТ «Выслоўi» (1979). Паводле 

жанравай сутнасцi, гэта трапныя i дасціпныя выразы, часцей 

гумарыстычнага характару, знешне падобныя на прыказкi, 

прымаўкi, фразеалагiзмы, але пазбаўленыя элементаў 

афарыстычнасці і навучальнасці, уласцівых прыказкам. Жартам, 

нiбыта мімаходзь, выслоўi прыкмячаюць і падкрэсліваюць тую ці 

іншую з’яву, дробную  бытавую падзею, асобную рысу ў характары 

чалавека, у паводзінах жывѐлы, у стане прыроды: «А вада яго 

ведае», «Аднаго балота чэрцi». Выслоўi нярэдка змяшчаюцца ў 

розных фразеалагiчных зборнiках («Беларуская фразеалогiя» Ф. 

Янкоўскага, 1968; двухтомны «Фразеалагiчны слоўнiк беларускай 

мовы» I. Лепешава, 1993), выходзяць асобнымi выданнямi 

(«Вылоўi» / Склад. М. Грынблат, 1979). Да выслоўяў даследчыкі 

(П. Шэйн, Ф. Янкоўскi, М. Грынблат i iнш.) далучаюць такія 

характэрныя ўзоры народнай словатворчасці, як:  

трапныя, смешныя выразы «Або дождж, або снег, або будзе, 

або не», «Пайшоў сабакам сена касiць», «Высах на гарохаву 

лапатку»; 

устойлiвыя выразы-параўнаннi «Жыву як нарох пры дарозе», 

«Зямлi як бабе сесцi», «Патрэбны як леташнi снег», «Як карова 

языком злiзала», «Маладзiца як бруснiца»; 

скорагаворкі «Iшоў поп каля коп, а капа каля папа», «Iван 

рэпу жрэ, Марыя лѐн трэ», «Дудар дудару дарма грае», «Баранiлi, 

баранiлi, панабарабаньвалiся», «Карл у Клары ўкраў каралi»; 

жарты i каламбуры  «У гасцях усяго было, толькi прымусу не 

было», «Абы дзе, абы сеў, абы на покуцi, абы што, абы з’еў, абы 

каўбасу», «Калi што якое, дык што ж там такое!»;   

застольныя i вясельныя  прыгаворкі і тосты «Хлеб на стале, 

рукi свае», «Чарачка-каток, кацiся ў раток», «З’еш акрайчык, каб 

быў сын Мiкалайчык», «Дай, Божа, разам трое: шчасця, долi i 

здароўя», «Каб ваш ложак добра скрыпаў i да году сынок выпаў», 

«Будзьце здаровы, як зiма, вясѐлыя, як вясна, рабочыя, як лета, 

багатыя, як восень»;   



вітанні, зычэннi i развiтаннi  «Дзень добры ў хату», «Добры 

дзянѐчак», «Каб вам жылося-вялося», «Бадай табе паляпшала!», 

«Умалотна вам!», «Комам масла», «Няхай жывуць здаровыя!»,  

«Памагi Бог! – Казаў Бог, каб i ты памог», «Здароў!  – Жыў, 

здароў, хаджу без штаноў, чаго i табе жадаю», «Аставайцеся 

здаровы!», «Дабранач!»; 

зычэнні-засцярогi «Баранi Бог!», «Не ў вашай хаце сказана», 

«Крый Божа!»; 

прысяганні і бажба «Няхай язык мой адсохне», «Каб я з 

гэтага месца не сышоў»,  «Клянусы дзецьмi сваiмi», «Дальбог», 

«Правалiцца мне на гэтым месцы»;  

праклѐны «Каб на гэты род прыйшоў звод», «Захлынiцеся!», 

«Каб ты каменем сеў»; 

жартоўныя праклѐны «Няхай цябе качкi затопчуць!», «Хай 

цябе няхай», «Бадай цябе кот убрыкнуў»;  

абзыванні i ганьбаванні «Абармот ты, гультай», «Бот 

парваны з левае нагi», «Лупач», «Балдавешка  ты!»;  

дражнiлкi-кепiкi «Валодзя, свiннi ў гародзе, парасяты ў 

грэчцы. Як твая жонка завецца?», «Цярпi, Грышка, карчма 

блiзка», «Барыс, свiннi вуха адгрыз», «Сцяпан – вялiкi пан» i г. д.  

У сучаснай культурнай прасторы выслоўi прадстаўлены 

пераважна жартамi і каламбурамi («Ах ты, стары пѐс, калі ж я на 

цябе казаў сабака?», «Каб тое каб, да каб тое еслі, то самі б 

грыбы ў рот лезлі»), застольнымi тостамi і зычэннямі  («Ешце вы, 

госційкі, ужывайце, толькі ў карманы не хавайце»), вітаннямі i 

развiтаннямi («Добры дзень! – Добры дзень! Хай дае Бог добрае!», 

«Заставайцеся здаровы! – Ідзі здарова!»), творы, якiя ўжываюць 

на пахаванні і памінках («Добры чалавек быў пакойнік, няхай яму 

зямля пухам будзе!»), пры чыханнi («Будзь здароў, мей сто 

кароў»), праклѐны і ганьбаванні, жартоўныя праклѐны («А каб 

табе жаба цыцкі дала!»), адкляцці («Твае рэчы ды табе ў плечы», 

«Цыпун табе на язык»), ганьбаванні («Які жа ты баламут!»).  
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ГАЛАШЭННI 

 

Галашэннi – кола твораў (ад празаiчных рэчытатываў-выкрыкаў да  

разгорнутых песень-плачаў), якiя сталi своеасаблiвай формай выражэння 

гора, смутку. Даследчыкi адзначаюць абрадавую прымеркаванасць, 



функцыянальнасць галашэнняў (пахавальных, вясельных), але некаторым 

творам абрадавы момант не ўласцiвы, i яны выконваюцца сiтуацыйна  

(бытавыя, ваенныя). Паводле жанравай сутнасцi, гэта лiрычныя выказваннi, 

тэкстуальна звязаныя з эмацыянальным тонам падзеi. Галашэннi мелi 

iмправiзацыйны характар,  не вар’iравалiся. Пры гэтым ў iх актыўна 

выкарыстоўвалiся традыцыйныя фальклорныя формулы-клiшэ, якiя 

групiравалiся па ходу абрада або ў залежнасцi ад бытавой сiтуацыi. 

Выконвалiся галашэннi, як правiла, жанчынамi (нярэдка запрашалi 

спецыяльных плакальшчыц). Форма выканання пераважна сольная 

(сумесныя галашэнi ўяўляюць спалучэнне шэрагу сольных имправiзацый).  

Найбольш развiта традыцыя пахавальных (хаўтурных) i памiнальных 

галашэнняў. Гэта iмправiзаваныя творы для аплаквання памѐрлых. Пачыналi 

галасiць адразу ж пасля смерцi, працягвалi пры вырабе труны i перанясеннi ў 

яе памерлага, пры наведваннi роднымi i суседзямi памерлага ў яго хаце, пры 

вынасе нябожчыка з хаты, у час шэсця на могiлкi, пры пахаваннi, пры 

вяртаннi з могiлак i памiнальным стале, у памiнальныя днi. Тэматычна 

галашэннi сiстэматызуюцца па адносiнах выканаўцы да нябожчыка: 

галашэннi жонкi па мужу, галашэннi дзяцей па бацьку, галашэннi сястры па 

брату, галашэннi мацi па сыну (дачцэ) i iнш. Прыѐмы i сродкi мастацкай 

выразнасцi, якiя выкарыстоўваюцца пры гэтым, павышаюць 

эмацыянальнасць перажыванняў: «Мамачка мая любая, / Нашто ты нас 

пакiдаеш? / Як нам цяпер пражыць? / Як нам цяпер прабыць?» цi: «Татачка 

наш родненькi, / Куды ж сабраўся? / …У дарожаньку страшную, / З якой 

нiхто не вярнуўся».   

Вясельныя галашэннi выконвалiся нявестай або ад яе iмя 

(плакальшчыцамi, сяброўкамi) пераважна ў першай палове вяселля: на 

заручынах, у час благаслаўлення i абдорвання маладой, расплятання кассы 

нявесты, яе развiтання з родным домам i iнш. Вясельныя галашэннi былi 

больш устойлiвымi, таму што жальбы-скарбы нявесты мелi рытуальна-

абавязковы характар, матывавалiся абрадам i яго этыкетам, а не   

эмацыянальным становiшчам i пачуццямi маладой. 

Вядомыя ваенныя галашэннi, якiя выконвалiся па салдатах, якiх 

адпраўлялi ў армiю, па загiнуўшых воiнах, партызанах, мясцовых жыхарах i 

iнш. Таксама зафiксаваны бытавыя галашэннi, звязаныя з рознымi  

няшчасцямi (пажары, неўраджаi, хваробы, катастрофы i iнш.).  

У сучасным вясковым побыце пашыраны пахавальныя i бытавыя 

гашашэннi, вясельныя  захоўваюцца ў памяцi  жанчын сталага веку.  
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