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Відаць, усе, хто выкладае ў ВНУ курс фалькларыстыкі, кіруе 

напісаннем курсавых, дыпломных, навукова-даследчых работ студэнтаў, 

магістрантаў, аспірантаў, пастаянна сутыкаецца з лакунамі ў 

фалькларыстычным паняційна-тэрміналагічным апараце, што перашкаджае 

далейшаму вывучэнню многіх праблем, у прыватнасці тэорыі і гісторыі 

ўзамемадзеянняў міфа, фальклору, літаратуры. У залежнасці ад зыходнага 

пункта адліку даследчыкі давалі рознае азначэнне міфа. Мы згодны, што 

рэтраспектыўна міф – «сістэма архаічных уяўленняў пра свет, выражаных у 

канкрэтна-пачуццѐвай форме», але вельмі сумняваемся, што гэта 

«апавяданні, якія ўвасобілі гэтыя ўяўленні» [1, 150]. Зразумела, што аўтар 

слоўнікавага артыкула Е. А. Касцюхін ідзе следам за Е. М. Меляцінскім. А 

студэнты знаходзяць пацвярджэнне сказанаму ў шматлікіх кнігах, дзе пад 

назвай «міфы» падаюцца празаічныя пераказы і кампіляцыі твораў 

старажытнай літаратуры або фантастычныя рэканструкцыі на падставе 

сапраўдных і фальсіфікаваных матэрыялаў. Нам бліжэй думкі пра міф 

В. М. Фрэйдэнберг, якая гаварыла аб яго прынцыповай аморфнасці, і 

А. Ф. Лосева з яго дыялектычнай формулай: «міф ѐсць ў словах дадзеная 

цудоўная асобасная гісторыя» [4, 169]. Ён само жыццѐ, сама рэальнасць, а 

«не паэтычны твор» [4, 169], «заўсѐды ѐсць слова» [4, 134], хоць можа 

выкарыстоўваць для сваѐй актуалізацыі і іншы матэрыял. 

Для пазначэння адзінкі міфалагічнай сістэмы ўжываецца тэрмін 

«міфалагема». Ім таксама пазначаюць выяўлены ў мастацкім творы 

міфалагічны вобраз, матыў, сюжэт з традыцыйнай або крыху змененай 

семантыкай. На наш погляд, для сваѐй матэрыялізацыі ў рэальнасці міф перш 

за ўсѐ выкарыстоўваў жанравыя формы фальклору. І, скажам, тое, што 

называюць этыялагічнымі, касмаганічнымі і г. д. міфамі, насамрэч 

адпаведныя легенды міфалагічнай тэматыкі з уласцівымі ім міфалагемамі. 

Калі міфалагемы запазычаны непасрэдна з фальклору, мы прапануем 

студэнтам карыстацца тэрмінам «міфафалькларэмы». Пры гэтым маем на 

ўвазе, што другаснай крыніцай міфалагем, акрамя фальклору, з’яўляецца 

таксама папярэдняя літаратурная традыцыя.  

Адпаведна, выяўленая ў літаратурным творы фальклорная адзінка з 

традыцыйнай або часткова змененай семантыкай, калі ў ѐй няма 

міфалагічных рыс, называецца фалькларэмай. 

Лагічным працягам ланцужка тэрмінаў стаў тэрмін аўтарэма ў двух яе 

відах – аўтафалькларэма і аўтаміфалагема: 1) індывідуальна-аўтарская, 

адзінкавая, адрозная ад агульнапрынятай трактоўка пэўнага міфалагічнага ці 

фальклорнага вобраза, матыву, сюжэта ў літаратурным творы; 2) 

індывідуальна-аўтарскі міфалагічны або падобны на фальклорны вобраз, 

матыў і г. д. (гл.: «Кароткі слоўнік фальклорна-этнаграфічных тэрмінаў» []). 



Прыклад аўтаміфалагемы – зубр у паэме М. Гусоўскага (у фальклоры яго 

вобраз адсутнічае), аўтафалькларэмы – маліна ў некаторых творах В. Дуніна-

Марцінкевіча. 

Абагульняючым тэрмінам міфалагічнага ад «а» да «я», ад архаікі да 

сучаснасці, прапанаваным намі, стаў тэрмін «міфасфера». Міфасфера 

ўключае розныя катэгорыі і з’явы – міфалагічную свядомасць, міфалагічныя 

ўяўленні, міфатворчасць у яе вербальнай і невербальнай матэрыялізацыі. У 

паняцце «міфасфера» ў якасці яго частак уключаюцца міф і міфалогія, а сам 

тэрмін суадносіцца з глабальнымі катэгорыямі «наасфера» і «семіясфера». 

Наступным крокам у плане паняційна-тэрміналагічнага забеспячэння 

тэмы «літаратура і фальклор» стала асэнсаванне з’явы, якая яшчэ ў ХІХ ст. 

атрымала назву «фалькларызм». Высветлілася дзіўная рэч. На працягу ХІХ – 

ХХ ст. тэрмін выкарыстоўваўся з большай ці меншай ступенню 

інтэнсіўнасці. З’явілася вялікая колькасць прац, прысвечаных 

агульнатэарэтычным і прыватным пытанням фалькларызму, час ад часу 

ініцыяваліся дыскусіі аб гістарычных заканамернасцях узаемасувязей 

літаратуры і фальклору, друкаваліся палемічныя артыкулы, у слоўніках і 

энцыклапедыях усталяваўся тэрмін «фалькларызм» і г. д. Аднак і сѐння, калі 

усе згодны з наяўнасцю такой з’явы, як інтэграцыя рознаўзроўневых 

фальклорных элементаў – ад словавобраза да сюжэта – у літаратурныя творы, 

не існуе класіфікацыі тыпаў фалькларызму, як не вылучаны і не апісаны самі 

тыпы. Дарэчы, няма ў даведніках і здавальняючага тлумачэння, што такое 

фалькларызм наогул і літаратурны ў прыватнасці. Асаблівых зрухаў у 

разуменні фалькларызму ў параўнанні з «бацькам» тэрміна, французскім 

вучоным ХІХ ст. П. Себійѐ, не назіраецца. Горача палемізуючы з 

Л. І. Емельянавым, П. С. Выхадцаў у артыкуле з шматабяцальнай назвай «На 

стыку дзвюх мастацкіх культур (Праблемы фалькларызму ў літаратуры)» 

(1979) цвѐрда засведчыў, што «ў паняцце фалькларызму ўваходзяць усе 

аспекты адносінаў мастака да народнай творчасці» [2, 18]. Далей аўтар 

непасрэдна падыходзіць да вырашэння патрэбнай нам са студэнтамі 

праблемы і піша наступнае: «… пытанне ж, наколькі гэтыя адносіны мастака 

глыбокія, арганічныя і плѐнныя, – гэта іншае пытанне, звязанае з адметнасцю 

і маштабамі жыцця» [2, 18]. Аднак методыкі аналізу П. С. Выхадцаў не 

прапануе. Праўда, крыху абнадзейвае: «Дарэчы, апошнім часам у шэрагу 

прац як раз гэтыя бакі праблемы фалькларызму прыцягваюць усѐ большую 

ўвагу даследчыкаў» [2, 19]. Тым не менш ѐн умудраецца, падобна 

пазнейшым аўтарам, не адказаць на пытанне, якія рэальныя вынікі гэтай «усѐ 

большай увагі» фалькларыстаў і сваѐй ўласнай да праблемы вывучэння 

літаратурнага фалькларызму. 

На фоне апісальна-аналітычных прац 70-х гадоў мінулага стагоддзя 

вельмі вызначаецца кніга беларускага даследчыка В. А. Каваленкі «Міфа-

паэтычныя матывы ў беларускай літаратуры» (1981). Па словах аўтара, яна 

была неадназначна ўспрынята калегамі. На наш сѐнняшні погляд, гэта кніга 

з’явілася прарывам у вывучэнні праблемы «фальклорнай міфалагізацыі ў 

літаратуры», як яе пазначыў В. А. Каваленка [3, 3]. Па сутнасці, гаворка ідзе 



аб міфафалькларызме. Хоць аўтар не ўжывае тэрмін і гаворыць аб вывучэнні 

праблемы міфалагізацыі мастацкай творчасці ў беларускім 

літаратуразнаўстве, ѐн вельмі дакладна акрэслівае два шляхі інтэграцыі 

міфалогіі ў творы – праз фальклор (у гэтым выпадку мы прапануем 

студэнтам карыстацца тэрмінам міфафалькларызм) і праз папярэднюю 

літаратурную традыцыю. У славянскх літаратурах, як адзначыў 

В. А. Каваленка, хоць з гэтым можна паспрачацца, «непасрэдная сувязь з 

міфалогіяй... як першасны выток мастацкай творчасці не прасочваецца». 

Нават у самых старажытных творах «сувязь «зваротная», г. зн. што міфы, 

паданні, легенды выкарыстоўваюцца літаратурай мэтанакіравана, у якасці 

мастацкага прыѐму» [3,7 – 8]. Нам вельмі імпануе даследчыцкі пафас Віктара 

Антонавіча, але цяпер добра бачна, наколькі вучоным не хапала тэрмінаў для 

з’яў, якія даводзілася пазначаць апісальна. Прывядзем толькі адзін прыклад. 

В. А. Каваленка тонка адчувае розніцу паміж творчым метадам 

А. Баршчэўскага, В. Дуніна-Марцінкевіча і Ф. Багушэвіча, адзначаючы, 

разам з тым, рысы падабенства. У яго ўспрыманні Ф. Багушэвіч і В. Дунін-

Марцінкевіч шмат у чым антыподы, але ў творах, непасрэдна звязаных з 

фальклорам, Ф. Багушэвіч «найбольш бліжэй стаіць да сваіх папаярэднікаў – 

Я. Баршчэўскага і В. Дуніна-Марцінкевіча – у самім метадзе выкарыстання 

фальклору і міфалогіі» [3, 118]. Тут чакаеш ад аўтара пазначэння метаду, а 

атрымоўваеш звычайную заўвагу, што фальклор і міфалогія спатрэбіліся 

пісьменніку, «калі ѐн разглядае маштабныя праблемы ўсенароднага жыцця» 

[3, 118]. Далей даследчык піша аб падабенстве трох аўтараў, якое бачыцца ў 

тым, што ў іх творчасці «граніца паміж рамантычным, казачным і рэальным 

вельмі выразная» [3, 137]. Вось тут так і хочацца, каб ѐн акрэсліў тып 

фалькларызму пісьменнікаў, але, на жаль, аўтар пра іх нічога не гаворыць. 

Навуковая рэцэпцыя і інтэрпрэтацыя маюць патрэбу ў тэорыі 

міфафалькларызму, каб даследчыкі не заставаліся на ўзроўні канстатацыі 

відавочных фактаў выкарыстання міфафальклорных элементаў у творы, 

ухвалення пісьменніка за зварот да традыцыі, паглыблення такім чынам 

ідэйна-тэматычнага зместу твораў, выпрацоўку новых, больш багатых і 

дасканалых форм «народнасці мастацкай творчасці, якія адкрываюць новыя 

магчымасці ў эстэтычным пазнанні чалавека» [3, 8]. Тое ж самае з году ў год 

назіралася ў студэнцкіх работах, нават самых лепшых. Мы разумелі, што 

студэнтам трэба дапамагчы. Але як? Не толькі нас натхніў навуковы подзвіг 

Д. Мендзялеева. Яго перыядычная табліца элементаў – прыклад 

сістэматызацыі матэрыялу. Праўда, хімічныя элементы, якія ѐн размеркаваў, 

былі вядомы раней. А перад намі стаяла задача як раз вызначэння элементаў 

– тыпаў фалькларызму. 

За нерухомую кропку было ўзята мастацкае мысленне, паколькі паміж 

фальклорам і літаратурным творам знаходзіцца фігура псьменніка. 

Зразумела, што яго мастацкае мысленне не застылае, але мае гістарычны 

парог – канец напісання таго ці іншага твора. Творчасць цалкам, асобны твор 

могуць уяўляць сабой складанае перапляценне розных тыпаў фалькларызму з 

дамінаваннем або без дамінавання аднаго з іх. Каб студэнт мог 



прааналізаваць стыль фалькларызму пісьменніка, асобнага цыкла ці твора, 

мы вызначаем найбольш яркія яго тыпы. 

Наступны крок – класіфікацыя тыпаў фалькларызму. На сѐнняшні 

дзень мы не можам яе прапанаваць, спадзяемся, што кагосьці гэта праблема 

зацікавіць і ѐн яе вырашыць. Са свайго боку, заўважым, што для зручнасці 

дапушчальна аб’яднаць тыпы фалькларызму ў тры групы. 

Першая група складаецца з дыяметральна супрацьлеглых тыпаў 

фалькларызму – арганічнага, структурна-інфармацыйнага і быційнага. 

Арганічны фалькларызм, больш дакладна міфафалькларызм, уласцівы 

творам вуснай літаратуры эпохі, пераходнай ад монафальклорнай стадыі да 

двухполюснай, калі першы полюс слоўнага мастацтва па-ранейшаму 

фальклор, а на другім выкрышталізоўваюцца творы ўжо не фальклорныя, але 

яшчэ не літаратура ў нашым разуменні. Яны прыпісваюцца, як 

«Махабхарата», «Іліяда», «Рыгведа» і пад., легендарным аўтарам або 

пасрэднікам, якія не былі творцамі, а проста быццам бы перадавалі словы 

бога або натхняліся духам славутага папярэдніка-спевака. Гэтыя творы 

перадаваліся вельмі дакладна. Вядома, што вучоныя не заўважылі розніцы 

пры параўнанні двух розначасовых запісаў маштабнай «Махабхараты». 

Выкажам меркаванне, якое абапіраецца на гіпотэзу Ус. Міллера: да 

ўсходнеславянскай вуснай літаратуры адносяцца творы, якія даследчыкі, 

грунтуючыся на народнай тэрміналогіі, называюць «славамі» 

(прыжыццѐвымі або пасмяротнымі), і быліннага тыпу. Іх аўтарства належыла 

добра вядомым у свой час спевакам-баянам, які мелі свае школы. Факты 

існавання розных школ былявых спеваў адзначаны збіральнікамі фальклору ў 

ХІХ ст. на Рускай Поўначы. Гэта эпоха непасрэднага звароту літаратуры да 

міфалогіі і фальклору, якія былі для яе «сваім» словам. І. І. Талстой, 

характаразуючы «Адысею», сказаў, што фабула твора «выйшла з казкі, што 

жыла да яе… У «Адысеі» казка атрымала новую стылістычную абліцоўку і 

новы ідэалагічны сэнс» [5, 69]. Сінкрэтычная знітаванасць літаратурнага і 

фальклорна-міфалагічнага ўласціва «Слову пра паход Ігаравы», на прыкладзе 

якога можна рэканструяваць тыпалагічныя рысы вуснай літаратуры, творы 

якой, на наш погляд, дзякуючы шырокаму колу выканальнікаў-

прафесіяналаў, даволі хутка фалькларызаваліся, таму быліны правамерна 

адносяцца да народнай творчасці. Тыпалагічна падобная з’ява назіралася з 

рускімі гістарычнымі песнямі і ўкраінскімі думамі за тым толькі 

выключэннем, што гэтыя жанры ўжо мелі да сябе, акрамя фальклорнай, яшчэ 

і вусную літаратурную традыцыю. 

Калі літаратура старажытнай Грэцыі і пазней вусная літаратура 

еўрапейскага сярэдневякоўя прама абапіралася на фальклорна-міфалагічную 

аснову, то пісьмовая літаратура ўсходніх славян, да якой пасля 

даследаванняў В. Адрыянавай-Ператц сталі залічаць летапісы, яе не мела. 

Летапісы, як і царкоўная літаратура, арыентаваліся на пісьмовую 

традыцыю – візантыйскую і паўднѐваславянскую. Фальклорныя элементы ў 

іх – «чужое» слова. Мы адносім фалькларызм летапісаў да структурна-

інфармацыйнага тыпу. Фальклорныя ўстаўкі дакладна акрэсліваюцца, 



запаўняюць інфармацыйныя лакуны, часам нават выклікаюць абвяржэнне з 

боку летапісца. Так, напрыклад, ѐн не прымае народную версію пра Кія-

перапраўшчыка цераз Днепр, аддаючы перавагу блізкай яго розуму версіі пра 

княжацкі радавод легендарнага заснавальніка горада. 

Быційны фалькларызм уласцівы тым творам, дзе ѐн суадносіцца з 

народнасцю, якая не зводзіцца, на думку В. Р. Бялінскага, да «какошнікаў і 

сарафанаў». Не мае значэння, у якой ступені прадстаўлены ў творы 

фальклорна-міфалагічныя і этнаграфічна-мастацкія элементы, галоўнае ў ім, 

гаворачы словамі Л. М. Талстога, «думка народная». Быційны фалькларызм 

не абмежаваны жанрам, тэматыкай, стылем твора, але шчыльна звязаны з 

анталагічнай праблематыкай. Ён прысутнічае ў рамане А. С. Пушкіна 

«Яўгеній Анегін», паэмах М. А. Някрасава і «Новай зямлі» Я. Коласа, рамане 

Л. М. Талстога «Вайна і мір» і «Палескай хроніцы» І. Мележа, у паэзіі 

Міколы Маляўкі, дзе Мікалаеўшчына, малая радзіма паэта, яе мінулае і 

сучаснае, падзеі і лѐс землякоў уключаны ў кнігу быцця беларускага народа. 

З твораў на ваенную тэматыку асабліва адзначым вершы і паэму 

А. Твардоўскага «Васіль Цѐркін», аповесці В. Быкава. 

Другая група тыпаў фалькларызму вылучаецца на падставе 

своеасаблівай псіхалогіі творчасці, асаблівага, мы б сказалі, хутчэй 

душэўнага, чым разумовага, стаўлення пісьменнікаў да фальклорнай 

спадчыны. Пры гэтым іх мастацкая свядомасць успрымае або ўнутраную 

сутнасць фальклору, або яго знешні бок, або і тое і другое разам. 

Паводле пазначаных прыкмет вылучаюцца наступныя тыпы 

(міфа)фалькларызму: натуральны, наіўны, інтуітыўны, стыхійны, містычны. 

Натуральны фалькларызм уласцівы паэтам з ладам мыслення, 

максімальна набліжаным да фальклорнага (Тарас Шаўчэнка, Паўлюк Багрым 

і пад.). 

Наіўны фалькларызм мае месца пры імітацыі, але не аўтэнтычнага 

фальклору, як бывае пры стылізацыях, а нейкіх псеўдафальклорных 

сімулякраў. Віртуальныя мадэлі быццам бы фальклорнага стылю 

замацоўваюцца ў свядомасці прафесійных паэтаў, арміі аматараў і 

падробшчыкаў. Асабліва актыўна наіўны фалькларызм заявіў пра сябе з 

ХVІІІ ст., пасля фарміравання жанрава-стылявой паэтыкі пазаабрадавай 

лірыкі і гарадскіх кантаў. Яскравыя прыклады – творчасць А. Кальцова, 

розныя фальсіфікацыі («Рускія веды», «Вялесава кніга» і пад.), творы 

некаторых паэтаў і песеннікаў. 

Найбольш цікавы і, як паказала гісторыя літаратуры, прадукцыйны 

інтуітыўны тып фалькларызму. Гэта звышмоцны тып, суразмерны самой 

фальклорнай рэальнасці, творчасць на ўзроўні геніяльнага спасціжэння 

фальклорнай эстэтыкі. Мы адчуваем яўную сувязь паэтычнага слова з 

фальклорам, з цяжкасцю вызначаем, якімі загадкавымі шляхамі адбылося 

паглынанне і пераўтварэнне фальклорнай спадчыны. Бачым, што слова паэта 

і яўна незалежнае ад фальклору, але з’яўляецца сродкам нейкай фальклорнай 

вытворчасці, працягам фальклорнай лініі, калі паэт выказваецца так, як гэта 

мог зрабіць народ, аднак па нейкіх прычынах той застаўся ў зоне маўчання. 



Інтыітыўны міфафалькларызм уласцівы аўтарам з абсалютным 

паэтычным слыхам. Сярод іх М. Багдановіч, М. В. Гогаль, А. П. Чэхаў, 

С. Ясенін, М. Рубцоў і пад., якія інтуітыўна адчуваюць фальклорна-

міфалагічныя мадэлі. 

Стыхійны фалькларызм на сваѐй экспрэсіўнасці падобны 

ўтаймаванаму выбуху страсці. Пры ім аўтары нейкім чынам звязаны з полем 

фальклорнага мыслення ў цэласнасці дыянісійскага, вітальнага 

жыццесцвярджальнага шалѐнага парыву і гарманізуючага апаланічнага 

пачатку. Своасаблівы душэўны склад, безумоўная шчырасць і энергетыка 

пачуццяў спалучаюцца пры гэтым з унутранай скіраванасцю на маштабнае 

светаўспрыманне. Каб усвядоміць стыль стыхійнага фалькларызму, 

дастаткова параўнаць маштабна міфалагічны верш А. Блока «О, весна! Без 

конца и без краю...» і фальклорныя вяснянкі, у якіх агульная семантэма вясна 

= жыццѐ, з цыклам С. Гарадзецкага пра вясну («Весна деревенская», «Весна 

городская», «Весна монастырская»), дзе пры наяўнасці фальклорных дэталей 

даецца зніжана бытавы, апасродкава элегічны вобраз вясны. 

Містычны фалькларызм, яго яшчэ можна назваць гатычным, мае за 

плячыма містычны вопыт чалавецтва, так і не размежаваўшага ў сваѐй 

свядомасці жыццѐ і смерць, звычайнае і інфернальнае. Дуалістычнасць 

успрымання нараджала ў літаратуры сюжэтныя сітуацыі сутыкнення 

чалавека з існасцямі іншага свету – цѐмнага ці светлага, памерлымі, духамі і 

г. д. Містычны фалькларызм больш характэрны для нерэалістычных твораў, 

аднак ѐн прысутнічае і ў рэалістычных з другаснымі формамі ўмоўнасці, 

асаблівым тыпам героя – шукальніка прыхаванай ісціны і мудрасці. Да 

паслуг пісьменнікаў багацейшая спадчына мінулага і шматлікія 

энцыклапедыі, даведнікі, слоўнікі сучаснасці, прысвечаныя містыцызму, 

адкуль можна чэрпаць тэмы, ідэі, вобразы, што маюць сваю тыпалогію. 

Калі пісьменнікі-рамантыкі прама абапіраліся на фальклорную 

традыцыю, то пасля мы ўжо сутыкаемся з другаснымі формамі містычнага 

фалькларызму, праломленымі праз папярэдні літаратурны вопыт. 

Трэцяя група складаецца з чатырох асноўных тыпаў фалькларызму – 

спараджальнага, трансфармацыйнага, рацыяналістычнага, канструктыўнага. 

Гэтыя тыпы заяўляюць пра сябе ў тых выпадках, калі ў мастацкім мысленні 

празаіка, паэта, песняра актывізуецца і пачынае пераважаць разумовы 

пачатак, патэнцыяльна гатовы да мастацкага разгортвання фальклорна-

міфалагічнага, свядомай гульні з ім пры яўнай падпарадкаванасці аўтарскаму 

замыслу. Уражанне штучнасці фалькларызму ўзмацняецца дзякуючы 

выкарыстанню аўтарскіх міфафалькларэм, якія існуюць самастойна або ў 

перапляценні з фальклорнымі. У літаратуры ХІХ – ХХ стст. прыкладаў 

больш чым дастаткова. 

Спараджальны фалькларызм атрымаў такую назву паводле спосаба 

выкарыстання аўтарам фальклорна-міфалагічнай крыніцы. Яна прысутнічае ў 

творы імпліцытна, як імпульс, што разгортваецца ў літаратурны сюжэт з 

канцэптуальным фіналам. Напрыклад, эмбрыѐнам сюжэта «Ночы перад 

Калядамі» М. В. Гогаля стала народнае павер’е аб нячыстай сіле, якая 



асабліва актывізуецца, бясчынствуе і лютуе ў гэты час. Займальны аповед 

разгортваецца ад эпізоду да эпізоду як працэс утаймавання і перамогі 

чалавека над чортам, чартоўскім, чартаўшчынай. Мы разумеем, што без 

заходнееўрапейскага ўяўлення пра дзікае паляванне не было б 

караткевічаўскай глыбока нацыянальнай легенды пра караля Стаха, ні самога 

сюжэта надзвычай светлага, аптымістычнага твора геніяльнага беларускага 

аўтара. А канкрэтны нацыянальны сюжэт паэмы Я. Купалы «Курган» 

вырастае з шырока распаўсюджаных сусветных легенд аб натхнѐных багамі 

песнярах, якія ніколі, ні пры якіх абставаінах не будуць паганіць вусны 

хлуснѐй, і народных уяўленняў пра прывіды. Сінкрэтызм спараджальнага і 

быційнага фалькларызму – стылявая рыса фантасмагарычнага рамана 

М. Булгакава «Майстар і Маргарыта». 

Траснфармацыйны фалькларызм – вынік дыялогу літаратурнага твора з 

фальклорам, дыялогу-спрэчкі, дыскурсіі, нязгоды, адмаўлення, чаго няма ў 

спараджальным фальклоры. Пры гэтым новы сэнс трансфармуе старыя 

структуры, вобразы, жанравыя фіналы. Напрыклад, хоць герой аповесці 

А. С. Пушкіна «Пікавая дама» часам паводзіць сябе як сапраўдны герой, мае, 

падобна казачнаму, памочніка і дарыльшчыка, яму ўласцівы рысы 

фальшывага героя. Параза закладзена ў дваістай прыродзе Германа, таму пры 

апоры на традыцыю казкавага аповеду фінал пушкінскага твора рэзка 

адрозніваецца ад аптымістычнага фіналу чарадзейна-фантастычных казак. 

Спрачаецца з народнай трактоўкай Бандароўны Я. Купала ў аднайменнай 

паэме. Шмат прыкладаў трансфармацыйнага тыпу фалькларызму знаходзім у 

п’есах Я. Шварца. 

Нельга не нагадаць пра тое, што ўдумлівых даследчыкаў фалькларызму 

здаўна непакоіць залішне вольнае абыходжанне некаторых пісьменнікаў з 

фальклорам, нічым не абумоўленыя эстэтычныя і змястоўныя дэфармацыі, 

скажэнні традыцыйных вобразаў, матываў, сімвалаў і г. д. Прычыну яны 

бачаць у трывожнай агульнакультурнай сітуацыі, элементарнай 

неадукаванасці аўтараў і проста ў адсутнасці мастацкага густу. Сѐння 

становіцца асабліва відавочнай небяспека разбуральнага тыпу фалькларызму. 

Рацыяналістычны фалькларызм мае адзнакай безумоўнае 

падпарадкаванне часткі або ўсяго корпуса фальклорна-міфалагічных 

кампанентаў аўтарскай ідэі. Яго апазнавальны знак – мадыфікацыя 

традыцыйнага, семантычнае звужэнне або пашырэнне вобразаў, ярка 

выражаная функцыянальнасць фальклорнай плыні. Так, напрыклад, у 

«Страшнай помсце» М. В. Гогаля ўсѐ ахутана покрывам смерці, нават 

радасная падзея – вяселле пана Данілы і Кацярыны не пазбягае подыху 

смяротнасці. Для пісьменніка важна было данесці думку, што прыватны, 

здавалася б, выпадак – здрада і забойства – дзякуючы сіле слова спараджае 

злы рок ледзь не сусветнага маштабу. Ён ламае лѐс людзей, «вінаватых» 

толькі ў кроўнай роднасці з першым злодзеям, уцягвае ў сваю арбіту 

літаральна ўсѐ ў творы – прастору і час, галоўных і другарадных персанажаў. 

Нездарма вобраз старой, што пусцілася ў скокі, нагадвае танец самой смерці. 



Рысы рацыяналістычнага фалькларызму прысутнічаюць, дарэчы, у 

дыяметральна супрацьлеглых творах, такіх, як «Шляхціц Завальня» 

Я. Баршчэўскага (вобразы Плачкі і Белай сарокі) і гарадскія прымхлівыя 

замалѐўкі А. Глобуса. 

Канструктыўны фалькларызм пры ўсім фармальным падабенстве з 

папярэднімі звязаны са свядомым стварэннем аўтарскіх міфафалькларэм і 

канструяваннем фальклорна-міфалагічнай лініі. Прыклады гэтага тыпу 

фалькларызму знаходзім у вялікай колькасці твораў другой паловы 

ХХ стагоддзя: «Развітанне з Мацѐрай» В. Распуціна, «Апошняя пастараль» 

А. Адамовіча, «Цар-рыба» В. Астаф’ева, «Буранны паўстанак» Ч. Айтматава 

і пад., дзе звычайна сцэментаваны маральна-псіхалагічныя, сацыяльна-

палітычныя і філасофсія (анталагічныя) праблемы. 

Прынцыпова важна давесці да ведама студэнтаў некалькі думак: 

1. Існуе фалькларызм герметычнага тыпу, абмежаваны сферай 

нацыянальнага фальклору, і адкрытага, які выяўляецца праз кангламерат 

этнічнага, іншаземнага і аўтарскіх міфафалькларэм (поліфалькларызм). 

2. Трэба мець на ўвазе суіснаванне розных тыпаў фалькларызму ў 

межах творчасці пісьменніка ці асобнага твора, што з’яўляецца 

стылеўтваральнай рысай аўтараскага пісьма. Прадметам даследавання ў 

такім выпадку будзе іх сінтактыка, інтэграцыя, іерархія, сіметрыя і 

асіметрыя. 

3. Можна ўпэўнена сцвярджаць, што ѐсць пэўная колькасць іншых 

тыпаў фалькларызму, якія чакаюць сваіх даследчыкаў. І чаму б не студэнтаў? 

4. Пры выдзяленні і апісанні тыпаў фалькларызму трэба карыстацца 

адным прынцыпам, прычым зусім не абавязкова прапанаваным у дадзеным 

выпадку. Нагадаем яшчэ раз: ѐн палягае ў інтэрпрэтацыі задзейнічанага пры 

напісанні твораў таго ці іншага сегмента мастацкай свядомасці і мае, такім 

чынам, фенаменалагічную падаплѐку. 
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