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КАНТАМІНАЦЫЯ 
 

Кантамінацыя – спалучэнне ў адным творы некалькіх традыцыйна 

замацаваных сюжэтаў. Кантамінацыя ўласціва многім жанрам вуснай 

народнай творчасці, і ў кожным з іх яна праяўляецца па-рознаму. Найбольш 

ярка кантамінацыя прадстаўлена ў эпічных жанрах, найперш у казках. 

Сюжэты казак характарызуюцца традыцыйнай устойлівасцю, сэнсавай і 

структурнай завершанасцю, што і дазваляе кожнаму з іх у спалучэннях 

захоўваць сваю цэласнасць. Кантамінацыя прыводзіць да павелічэння 

колькасці падзей, да глыбокага раскрыцця характару героя, ўсебаковаму яго 

паказу, адлюстраванню  псіхалагічнага і эмацыянальнага стану. Пры гэтым 

герой можа паказвацца і як статычны вобраз, сфарміраваны тып (301А,В 

«Тры падземныя царствы» + 302 «Смерць Кашчэя ў яйку»), і як дынамічны, у 

працэсе свайго развіцця і станаўлення, на розных прыступках узроставай 

лесвіцы (301А,В «Тры падземныя царствы» + 315 «Звярынае малако»). 

Павелічэнне колькасці падзей, хуткая іх змена робіць твор больш займальным 

і цікавым, а таксама арыентуе на новае ўспрыманне рэчаіснасці, удакладняе і 

паглыбляе ацэнку традыцыйных сітуацый і вобразаў. 

 Кантамінацыю звычайна падзяляюць на творчую і механічную. «У 

адных выпадках, – зазначае К. П. Кабашнікаў, – кантамінацыю можна 

разглядаць як творчы працэс ці яго вынік, у другіх – як механічнае злучэнне 

твораў альбо іх частак – усѐ залежыць ад эстэтычнага пачуцця, мастацкага 

вопыту выканаўцаў» [2, 122]. У аснове размежавання відаў палягаюць два 

крытэрыі – структурны і зместавы. Структурны крытэрый прадугледжвае 

наяўнасць такіх спосабаў злучэння, пры якіх кожны наступны сюжэт будзе 

арганічна ўключацца ў твор, мець моцную лагічную абгрунтаванасць. У 

якасці злучальнай адзінкі пры творчай кантамінацыі выступае нулявы 

структурны элемент ці злучальны матыў-абгрунтаванне, які можа належаць 

першаму сюжэту, а можа выступаць толькі ў якасці лагічнай звязкі паміж 

сюжэтамі.  

Другі крытэрый, сэнсавы, прадугледжвае наяўнасць ва ўсіх злучаных 

сюжэтах аднаго героя. Пры гэтым адзінства героя выражаецца не толькі 

намінальна. Учынкі героя, яго погляды, меркаванні і нават пачуцці павінны 

ствараць на працягу ўсіх сюжэтаў цэласны і гарманічны вобраз. Калі ў казцы 

вытрыманы абодва крытэрыі, кантамінацыю будзем адносіць да творчай. 

У якасці прыклада прывядзем казку «Настася Прыкрася» [3, 370-378]. 

Казка спалучае два сюжэты. У першым герой змагаецца з ворагам і перамагае 

яго. Аднак сам праз здраду братоў застаецца на «тым свеце». Каб вярнуцца, 

герою патрэбна ўступіць у новую барацьбу з іншым ворагам. Толькі новая 

перамога дала магчымасць герою вярнуцца ў «свой свет» і узнавіць 

парушаную гармонію. Як бачым, далучэнне другога сюжэта цалкам 

абгрунтавана матывам «здрада братоў», што з’яўляецца паказчыкам творчай 



кантамінацыі. Герой у абодвух сюжэтах намінальна адзін, яго характар 

адпавядае вобразу абаронцы, мужнага, шчырага, самаахвярнага волата, што 

таксама адпавядае творчаму спалучэнню. Творча злучаны сюжэты ў 

рэалістычнай казцы «Чорт і баба» [5, 194-197] . У якасці злучальнага 

элемента выкарыстаны матыў першага сюжэта, які можна назваць «Змова» 

(нулявы структурны элемент): «От найшоў тую бабу й давай просіць, каб 

памагла спакусіць тых праўдзівых людзей. Добра, згаджаецца баба, – толькі 

за тое дай ты мне шапку грошай» [5, 195]. Умова, якую паставіла баба, 

разгортваецца ў самастойны сюжэт, які развіваецца пасля вырашэння тэмы 

першага сюжэта. Галоўная гераіня кожнага з названых сюжэтаў хітрая і 

сквапная. Кожны наступны сюжэт падкрэслівае ў яе характары ўменне з 

любой сітуацыі мець карысць. Вобраз цэласны, завершаны, ва ўсіх 

спалучаных сюжэтах адпавядае логіцы развіцця. 

Пры кантамінацыі ў якасці структурнага элемента можа 

выкарыстоўвацца  злучальны матыў. Злучальны матыў – гэта завершаны 

эпізод, дзеянне якога адбываецца пасля вырашэння тэмы аднаго сюжэта для 

абгрунтавання далучэння наступнага сюжэта. Так, традыцыйным злучальным 

матывам пры кантамінацыях чарадзейных казак з'яўляецца «забарона і яе 

парушэнне»: «Глядзі ж, не ездзі ў той лес...» [6, 488]. «Будитя ехать 

дарогыю… – глядитя ня смейтися» [6, 441]. Героі засмяяліся, што і 

становіцца для іх пачаткам новых выпрабаванняў. Злучальны матыў часта 

выкарыстоўваецца пры кантамінацыі ў анімалістычных казках. Пры 

спалучэнні № 101 «Сабака і воўк» + № 100 «Воўк у гасцях у сабакі» + № 104 

«Вайна хатніх жывѐл з дзікімі» ў казцы «Сабака, воўк, баран, конь і лісіца» 

[1, 21-22] сюжэты звязаны злучальнымі матывамі «запрашэнне ў госці»: 

«Прыйдзі ты, брат, к нам за дзве нядзелі: у нас будзе вяселле, і я цябе за тое 

пачастую» [1, 21], «крыўда ваўка», якога моцна збілі: «Я табе за гэта не 

дарую!.. Я на цябе пайду вайною!» [1, 22] і інш. Пры ўмове захавання 

зместавага крытэрыя, паўнаты і цэласнасці вобраза кантамінацыя адносіцца 

да творчай.  

Пры механічнай кантамінацыі героі сюжэтаў могуць быць намінальна 

рознымі, а могуць спалучаць у адным вобразе супрацьлеглыя рысы  

характару. Намінальна розныя героі паказаны ў казцы «Меднае чудавішча» 

[8, 334-346]. Героем першага сюжэта з’яўляецца салдат, мужны герой-

барацьбіт. Гэта ѐн, пільнуючы царскую пшаніцу, змагаецца з дзіўным 

птушкачалавекам Вырашэннем тэмы можна лічыць паланенне злодзея. У 

другім сюжэце з’яўляецца новы герой – сын цара, і ўсе далейшыя падзеі казкі 

звязаны з ім. Пры намінальна розных героях абгрунтавання не можа быць 

увогуле, а, значыць, кантамінацыя ў такіх тэкстах адносіцца да механічнай. 

Героя, які выяўляе абсалютна розныя, несумяшчальныя рысы 

характару, мы сустракаем у казцы «Кацігарошак» [7, 208-220]. Герой-змагар, 

які абяцае быць «зашчытнікам  добрым людзям» [7, 211] і выконвае сваѐ 

абяцанне ў першым сюжэце, у другім, ратуючыся ад смерці, узяў «абоіх 

таварышчэй і ўбросіў у рот»  [7, 219] змяі.  



Існуе вялікая колькасць тэкстаў, у якіх вытрымліваецца толькі адзін з 

двух крытэрыяў кантамінацыі. Такія спалучэнні адносяцца да кантамінацый 

пераходнага тыпу. Вялікая колькасць кантамінацый пераходнага тыпу 

зафіксавана намі сярод спалучэння 300А + 303 «Два браты». Абодва сюжэты 

адносяцца да змеяборчых, перамога ў іх магчыма толькі шляхам фізічнага 

знішчэння ворага, таму героі павінны валодаць адпаведнымі якасцямі: быць 

смелымі, мужнымі, надзейнымі, вернымі свайму слову. Іменна такімі браты і 

паўстаюць перад намі ў казках «Мікіта Ігрівіч, купецкій сын» [4, 382-394], 

«Іван Іванавіч Кабылін сын» [3, 133-142], «Мядзвежыя сыны» [4, 60-70]. 

Таму сэнсавай супярэчнасці паміж героямі кантамінаваных сюжэтаў няма. У 

структурным плане такое спалучэнне сюжэтаў традыцыйна абгрунтоўваецца 

або нулявым структурным элементам «Сваяцтва адмоўных герояў», або 

злучальным матывам «Забарона і яе парушэнне». У пералічаных казках 

абгрунтаванне адсутнічае, што і дазваляе гаварыць пра кантамінацыю 

пераходнага тыпу. У казцы «Царский унук Лыцарь Давидоновичь» [4, 117-

123] структурнае злучэнне сюжэтаў выражана фармальнай звязкай «няма мне 

тут месца» [4, 120], што пры вытрыманасці зместавага крытэрыя сведчыць 

пра кантамінацыю пераходнага тыпу. 

Толькі фармальнай звязкай выражаны структурны элемент і ў казцы 

«Іван Златавус» [3, 67-73]: герой, якога хацела забіць родная маці ў змове са 

змеем, «кінуў маці і пайшоў» [3, 71]. Пакідае здрадніцу-сястру, а сам 

адыходзіць у свет і герой казкі «Пушча-драмушча» [3, 40-45], у якой 

кантамінуюцца 315А+300А «Пераможца змея». Як бачым, структурная 

недасканаласць адмоўна ўплывае на эмацыянальнае ўспрыманне твора, на яго 

цэласнасць і маналітнасць, што і сведчыць пра кантамінацыю пераходнага 

тыпу, а не творчую. 

Кантамінацыю ў шматсюжэтных творах, калі яна ўключае розныя віды 

(напрыклад, першы і другі сюжэты злучаны творча, а другі і трэці – механічна 

ці пераходнага тыпу) называюць змешанай. У якасці прыкладу змешанай 

кантамінацыі разгледзім казку «Медзяны воўк» [8, 145-153], якая спалучае 

тры сюжэты. Сюжэты 313Н* «Цудоўныя ўцѐкі» і 315А «Звярынае малако» 

злучаюцца творча, а кантамінацыя паміж № 315А і 300А «Пераможца змея» 

адносіцца да пераходнага тыпу ў выніку незахавання структурнага крытэрыя. 

Сюжэты злучаны фармальнай звязкай: «Ну, пайшлі яны далі. Ішлі, ішлі, ішлі, 

ішлі – прыходзяць і к гораду» [8, 145-153], якая не абгрунтоўвае далучэнне 

наступнага сюжэта. 
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