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САЦЫЯЛЬНЫЯ  ПЕСНІ 

 

      Сацыяльныя песні – жанравы від класа пазаабрадавых песень, які 

складаецца з шэрага тэматычных груп.  

             Вызначальная рыса песень – своеасаблівая  прэзентацыя сацыяльных 

канфліктаў, рэчаіснасці, акцэнт на думках і пачуццях герояў, звязаных з 

пэўным сацыяльным асяроддзем,   мастацкае асэнсаванне найбольш тыповых 

асаблівасцей жыцця прадстаўнікоў розных сацыяльных груп – сялян, 

казакоў, салдат, рэкрутаў, батракоў, чумакоў, прымакоў і іншых.  

       Адпаведна ў сацыяльна-бытавых песнях вылучаюцца казацкія, рэкруцкія, 

салдацкія, антыпрыгонніцкія, чумацкія, батрацкія, бурлацкія, прымацкія, 

турэмныя і іншыя творы. Н.С. Гiлевiч лiчыць, што асноўны пласт сацыяльнай 

лiрыкi складаюць песнi разбойнiцкiя, арыштанскiя, чумацкiя,  бурлацкiя, 

песнi адыходнiкаў, панскiх парабкаў, рабочыя. I.К. Цiшчанка разглядаў 

рэкруцкiя, бурлацкiя, чумацкiя, рабочыя i iншыя песнi.  Г.А. Пяроўская 

вылучае песнi рэкруцкiя, салдацкiя, антыпрыгоннiцкiя, чумацкiя i бурлацкiя, 

батрацкiя, казацкiя i iншыя некаторых сацыяльных групп («Сацыяльна-

бытавыя песнi» / укл., сiст. тэкстаў, уст. арт. I. К. Цiшчанкi [і iнш] / серыя 

БНТ – Мінск, 1987;  «Пазаабрадавая паэзiя»  / склад.  А.I. Гурскi, Г.А. 

Пятроўская, Л.М. Салавей / серыя «Беларускi фальклор: Жанры, вiды, 

паэтыка». Кн. 3.  – Мінск, 2002.) 

      Галоўнай мастацкай рысай антыпрыгоннiцкiх песень даследчыкі лічаць 

заклiк да расправы з прыгнятальнiкамi. Тэма актыўнага сацыяльнага пратэсту 

раскрываецца таксама і ў некаторых песнях земляробчага календара, асаблiва 

ў жнiўных.  Цэнтральны вобраз антыпрыгоннiцкiх песень – змучанага, 

галоднага селянiна. Для iх характэрны сцiплыя, «эканомныя» мастацкiя 

сродкi, простыя эпiтэты i параўнаннi («Няма хлеба, пане браце, // Нi ў полi, нi 

дома…»). 

      Рэкруцкiя i салдацкiя песнi  даследчыкi аб’ядноўваюць у адну групe на 

падставе агульнай тэматыкі: развiтанне з бацькоўскiм домам, нялѐгкая 

служба ў войску, адмаўленне i асуджэнне вайны, йдучы на якую «малойчыкi 

заплакалi».  Ідэнтыфікаваць рэкруцкiя i салдацкiя песнi дапамагаюць 

малюнкі-апiсанні набору ў рэкруты цi салдаты (як «круцiлi рукi», «ставiлi ў 

ставец», «везлi на казѐнны двор») i далейшай цяжкай долі: муштра, 

знясiльваючыя паходы, жыццѐ ў казармах, здзекi камандзiраў. 

      У беларускiх казацкiх песнях вылучаюцца самыя розныя тэматычныя ныя 

групы: адыход казака на службу i вайну; развiтанне казака з жонкаю, мацi, 

нявестаю; казак у бiтвах; вяртанне або смерць казака на полi бою.  Песнi пра 

казакоў, якiя ўгаворвалi дзяўчат паехаць з iмi, абяцаючы iдэальнае жыццѐ 

(«рэчачкi мядовыя, а масточкi жалезныя») насычаны сiмволiкай, 

псiхалагiчнымi паралелiзмамi, гiпербаламi, сваеасаблiвымi меладычнымi 

ўпрыгожаннямi, напрыклад, выклiчнiкамі «Гэй!», «Эй!», якiя звычайна 

перарываюць песенную страфу. 



      Уласна разбойнiцкiх песень у беларускiм фальклоры зусiм мала i тыя ў 

пераважнай большасцi з’яўляюцца варыянтамi характэрных для рускай 

народнай творчасцi песень пра ўдалых малайцоў, верных сяброў «цѐмнай 

ночанькi» ды «зялѐнай дубровушкi». Разбойнiкамi, мяркуючы па песнях, 

нярэдка станавiлiся хлопцы, якiя ўцякалi ад рэкрутчыны i хавалiся ў лясах: 

«…а дзе тры – ўцяклi, у разбойнiчкi пайшлi». Да разбойнiцкiх песень Н.С. 

Гiлевiч далучае арыштанцкiя, аб’яднаныя героем-разбойнiкам, якi трапiў у 

астрог. Асноўная тэма  гэтых твораў – туга малайца ў астрозе па волi-

волюшцы, нараканне на свой горкi лѐс («…Я па волюшцы гуляў – у астрог 

каменны папаў»).   Галоўны герой у песнях прэзентуецца як «беленькi 

малойчык»: ѐн цi «свiшча на волюшцы» цi «тужыць у залатой клетачцы». 

      Чумацкiя песні амаль перасталi сустракацца ў жывым бытаваннi, хаця, 

магчыма, беларускiя iнфарманты яшчэ iх памятаюць. Тэматыка твораў  

нязменная: зборы чумакоў у дарогу, чумацкi побыт, нападзеннi ворагаў, 

вяртанне дадому, узаемаадносiны з сям’ѐй, каханай дзяўчынай i нават гiбель  

чумака на чужыне.  Вобраз чумака вельмі яскравы i каларытны: з аднаго 

боку, гэта абяздолены, бяспраўны працаўнiк, вымушаны пераносiць голад, 

холад, небяспеку, хваробы ў час нялѐгкай працы, з другога – моцны, смелы, 

мужны чалавек, здольны пастаяць за сябе, з пачуццѐм аптымiзму.           

     Каб пазбегнуць тэрмiналагiчнай блытанiны, мэтазгодна аб’яднаць 

бурлацкiя, батрацкiя песнi, песнi адыходнiкаў i панскiх парабкаў у адну 

тэматычную группу – наймiцкiя песнi. Справа ў тым, што бурлакамi ў 

Беларусi называлi не толькi тых сялян, што наймалiся цягаць уверх па рацэ  

баржы, але i панскiх парабкаў, батракоў, пастухоў i iншых абяздоленых 

«наймiкаў», якiя працавалi на багача ў вѐсцы: «Ты бурлача, ты батрача, без 

вячэры спаць лажыся... // Яшчэ наймiк не разуўся – а багач ужо прачнуўся, // 

Яшчэ наймiк не паслаўся – а багач ужо праспаўся».  Агульным з’яўляецца 

тэматычнае кола песень: скарга на лѐс i папрокi мацi за тое, што надзялiла 

такою доляю («…нашто мяне нарадзiла – за бурлака ахрысцiла»).  У 

некаторых творах  праявiўся выразны сацыяльны пратэст i нават заклiк да 

актыўнай барацьбы: «Мы збярэмся, хлопцы жвавыя, // на расправы на 

крывавыя, // На расправы – пажарышчамi, // Ад маѐнткаў – папялiшчамi». З 

мастацкiх сродкаў  у песнях выкарыстоўваюцца розныя паралелiзмы, iншых 

жа паэтычных формул, сiмволiкi, метафарычнасцi i г.д. стваральнiкi гэтых 

твораў пазбягалi. У наймiцкiх песнях амаль заўсѐды канкрэтна называюцца iх 

героi: бурлак, батрак, парабак, пастух i iншыя. 

      Песнi рабочыя напачатку iх узнiкнення таксама можна было б аднесцi да 

наймiцкiх, але  iх вылучае, па-першае, iншая тэматыка i, па-другое, 

спецыфiка сучаснага бытавання.   Незалежна ад таго, дзе працавалi людзi – 

на цукровым, ганчарным, дрэваапрацоўчым заводах, у кузнях, на шахце, на 

будаўнiцтве чыгункi, у рабочых песнях паўстае вобраз знясiленага працай 

рабочага, якi, здаецца,  асуджаны на пакутлiвае бязрадаснае жыццѐ («У 

праклятым заводзе горш, як у няволi: // Выйду за вароты – наплачусь 

даволi»), але актыўна пратэстуе («Нарабiлi хлопцы лому - // Паламалi хазяiну 

цэрку i прасову, // Пайшла слава па ўсяму заводу»). Адзначым, што 



сацыяльны  канфлiкт амаль не праяўляецца ў  сучасных рабочых песнях, хаця 

iх тэматычнае кола больш шырокае, разнастайнае. 

 
 


