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ФЕНАМЕНАЛОГІЯ ЖАНРУ ПРЫМХЛІЦ 

 

Пры фенаменалагічным падыходзе жанр прымхліцы разглядаецца як 

ментальна-мастацкая сістэма. Вобласць ментальнага прадстаўлена жанравым 

мысленнем, якое забяспечвае фарміраванне жанравай карціны свету, 

мастацкага – творамі адпаведнай жанравай канфігурацыі. Канстантная 

структура жанру прымхліцы, на нашу думку, уяўляе сабой суадносіны 

жанравай карціны свету (феномен фальклорнай свядомасці), спосабу 

мадэліравання мастацкага свету (праз дамінанту аднаго з 

сюжэтавызначальных кампанентаў стану, здарэння, выпадку, падзеі) і 

камунікатыўнай стратэгіі жанру (стыль як рэгулятыўны прынцып 

выказвання). Такі шматузроўневы аналіз дазваляе стварыць аб’ѐмны 

«партрэт» жанру прымхліцы. 

Вера ў існаванне побач з чалавекам іншых, звышнатуральных сіл, 

вытокі якой знаходзяцца ў першабытнай міфалогіі, абумовіла «містыка-

міфалагічнае» ўспрыняцце свету пры стварэнні прымхліц. Менавіта ўяўленні 

народа пра звышнатуральны свет і адносіны паміж ім і чалавекам 

сфарміравалі мастацкую карціну свету прымхліцы. Легенды таксама 

звяртаюцца да звышнатуральнага свету, але там гэта вышэйшы, «боскі» свет, 

які існуе самастойна, па-за светам людзей і незалежна ад яго. У прымхліцах 

жа прадстаўлены свет так званай «ніжэйшай міфалогіі» – свет духаў і 

дэманічных істот, якія існуюць тут, на зямлі. 

Духі і міфічныя істоты (якія з прыходам хрысціянства атрымалі назву 

«нячыстая сіла») насяляюць тую ж самую прастору, што і людзі, таму вельмі 

часта ўваходзяць у кантакт з апошнімі. Адносіны паміж «нячыстай сілай» і 

людзьмі могуць мець разнастайны характар. Гэта могуць быць 

добрасуседскія адносіны, заснаваныя на ўзаемапавазе і выкананні пэўных 

абавязкаў перад іншым бокам (напрыклад, стасункі паміж дамавіком і 

гаспадаром хаты). Але часцей гэта канфліктныя сітуацыі, калі парушэнне 

чалавекам тэрытарыяльных межаў ці вызначаных правіл паводзін прыводзіць 

да варожых дзеянняў з боку духаў. А часам гэта проста шкодніцкія падкопы 

«нячысцікаў». Так ці інакш, але кантакты з «нячыстай сілай» заўсѐды 

небяспечныя для чалавека. Сутыкненні са звышнатуральным светам 

непажаданыя, бо менавіта чалавек часцей за ўсѐ выходзіць з іх пацярпелым. 

Суіснаванне звышнатуральных істот і людзей, разнастайныя адносіны 

паміж імі з’яўляюцца сэнсавым цэнтрам карціны свету прымхліцы і крыніцай 

яе сюжэтаў: «У нас во, у суседа, у Цітаўцы, русалку паймалі ў лесе: на лядзе ў 

барану ўвязла. Дык ѐн аслабаніў і прывѐў дамоў… Дык год аджыла. І нічога 

не есць; толькі як гаршкі вымаець, дык пары хап-хап з гаршка. А тады 

завыла: «Дружачкі-падружачкі, вазьміце мяне». І ў лес…» [1, 175]. 

Прымхліца, у адрозненне ад іншых празаічных жанраў, адметным 

чынам прадстаўляе прастору – у выглядзе пэўных локусаў, вылучэнне якіх 

залежыць ад «месца жыхарства» тых ці іншых «нячысцікаў» або высокай 



частотнасці сустрэч з імі: лес, балота, рака, мост, сядзібныя пабудовы, 

скрыжаванні дарог, могілкі і інш.: «Вярталіся неяк мужык з жонкаю з 

кірмаша з суседняга сяла. І праязжалі яны праз масток. Раптам убачылі 

барана, прыгожага такога, з вялікай шэрсцю. Стаіць і нават не зрухнецца... 

Толькі яны падышлі да барана, аж ѐн у другім месцы стаіць. І так што раз: 

толькі падыйдуць на два крокі, той адразу прападае. Да паўночы мучыў іх 

баран. Завѐў амаль што ў лес. Зразумеў мужык, што здань гэта, 

перахрысціўся: «У імя Айца, і Сына, і Духа Святога». Адразу ж прапаў 

баран. Схапіў мужык жонку і хутчэй ад мастка, каб яшчэ што не сталася» 

[*1].  

Час у прымхліцах таксама не падобны на ўяўленні аб часе ў іншых 

жанрах. Тут няма мінулага, цяперашняга, будучага. Час мае пераважна 

сутачны падзел: вечар, ноч, світанне, поўдзень і г. д. Гэта звязана з 

вызначэннем найбольш спрыяльнага часу для кантактаў з пэўнымі духамі: 

«Русалкі на гранай нядзелі катаюцца. За гэтым самым у нядзелю ніхто не 

ходзе ў лес, – бач, апасаюцца. Раз адна маладзіца ішла на гэтай нядзелі з 

Царкавішча ў Прыбар з гасцей ад маткі. Ну, матка яе й праводзіла. Увайшлі 

ў лес, а яна з лесу на дарогу і выбегла, і скачыць-скачыць. А тады на бярэзіну 

ўскочыла і давай гутатахацца: гутата-гуляля! Яны як спужаюцца, да 

назад...» [1, 174]. Такім чынам, карціна свету жанру прымхліцы 

падпарадкавана перш за ўсѐ містыка-міфалагічным уяўленням і будуецца ў 

адпаведнасці з імі. 

Сюжэты прымхліц на фоне іншых жанраў народнай прозы вылучаюцца 

напружанасцю, бо распавядаюць пра незвычайнае, таямнічае, небяспечнае, 

удвая страшнае таму, што рэальнае. Адпаведна з карцінай свету, якая 

дапускае суіснаванне ў прасторы адзінага свету побач з чалавекам іншых, 

звышнатуральных істот, у мастацкім свеце прымхліц прысутнічаюць два 

тыпы персанажаў: звычайныя людзі і дэманічныя істоты. Апошнія могуць не 

выступаць адкрыта, у сваім сапраўдным абліччы, а прымаць выгляд якой-

небудзь жывѐлы, прадмета або прыпадабняцца да чалавека. Часам іх 

прысутнасць пазначаецца толькі праз рознага роду пачуццѐвыя праявы: 

незвычайныя гукі, агні, рух паветра і да т. п.: «Наша бабуля… расказывала, 

што так была. Былі сьвятыя вечары. Ну і вечарам адна там ніткі круціла. І 

чуе: зашумела нешта кала вокнаў у яе, і так ужо страшна. Яна быстрэй 

дзверы закрыла на кручок, і гэтыя дзверы сталі раскрывацца. …яна… давай 

маліцца. І ўсѐ роўна, там ужо хата так прама дрыжыць. А ў яе былі маткі 

нітак, наматаныя віселі. Яна як закрыла етыя, і ружанец павесіла на 

дзверы, на клямку. А чуе на уліцы нехта кажа: «Маток сьвяты скручаны, 

адкрый нам!» І эты маток падае з жэрдкі, і яна глядзіць, што… сунецца па 

зямлі… Так яна етую кніжку сьвятую палажыла перад ім, і астанавіўся 

гэты маток, і так эта ўсѐ разыйшлося… Гэта праўда. Неможна сьвятам 

нічога рабіць, патаму што відзіця, што было» [4, 431]. Да групы 

звышнатуральных персанажаў прымыкаюць людзі, якія валодаюць 

надзвычайнымі здольнасцямі: чараўнікі, ведуны, ведзьмы і знахары. 

Сюжэтнае дзеянне прымхліц разгортваецца вакол кампанента, які ўяўляе 



сабой або сутыкненне (звычайна канфліктнае) гэтых разнародных 

персанажаў, або пэўныя ўзаемаадносіны паміж імі. 

Экспазіцыя прымхліц часта змяшчае ў сабе кароткую «перадгісторыю» з 

тлумачальнымі элементамі, якая знаѐміць слухача з абставінамі, пры якіх 

адбылося нейкае здарэнне: «Мы спрэжда былі багаты, було ў нас трыццаць 

коней. Наканец таго заступілі памешчыкі з Масквы, асталась з трыццаці 

тры толькі. …А нас було шэсць братоў, сѐмая сястра. Цяперака ацец наш 

заскучаў, патаму не хватае нам на пракармленія…» [1, 171]. Або ўяўляе 

сабой больш кароткі варыянт, які паказвае толькі на час і месца дзеяння: 

вечар, ноч, світанне; дарога, лес, сядзібныя пабудовы: «Вот раз, у піліпаўку 

… пашоў бацька наш пасля абеда … ўва’він, памаліўся богу і лѐг спаць. Скінуў 

шубу, паклаў у галаве, сам абпѐрся на руку і задумаўся аб сваім хадзяйстве, 

што негдзі чаго ўзяць…» [1, 171]. Завязка характарызуецца раптоўнасцю: 

«Удруг яўляецца яму старык: куртка чорная, пояс чорны, на галаве 

каўпак…» [1,  171]; «Адна кабета … перастала абсарваваці шчодрыя 

вечары. Прала яна, прала раз, аж да паўночы. Удруг чуе, што нехта стукае 

ў вакно…» [1, 145]. Дзеянне разгортваецца імкліва і заканчваецца сціслай, 

стрыманай развязкай: «Назаўтра знайшлі спячага смельчака, а пры ім цела 

пана і скарб. Пахавалі пана, і з таго часу быў ужо спакойны» [66, 190]; «А 

нашыя мужчыны назаўтрае на адным вале дамоў прыбіліся» [1, 157]. У 

якасці своеасаблівага пасляслоўя могуць выкарыстоўвацца выразы, якія яшчэ 

раз падкрэсліваюць жудасць таго, пра што распавядаецца, тыпу «Страхата, 

не прывядзі богі» [1, 174], або яшчэ адно запэўніванне слухачоў у 

сапраўднасці апавядання: «Дак от гэта нам расказвала жанчына ў Смуроцку 

да й бажылася, што праўда» [1, 209]; «Вы не верыце, а я бачыла сама, 

далібо-ж тоі» [1, 232]. 

Сюжэтастваральны кампанент, які знаходзіцца ў цэнтры дзеяння 

прымхліц, на першы погляд, носіць характар здарэння. Сапраўды, героі 

пераважнай большасці мастацкіх твораў апынаюцца ў сітуацыі сутыкнення з 

«чымсьці незвычайным і жудасным» [3, 14] упершыню і аднаразова. Вынікі 

здарэння звычайна датычацца лѐсу толькі гэтых герояў. Напрыклад, гераіня 

адной з былічак – жанчына – знайшла ў лесе голае дзіця. Пашкадаваўшы яго, 

жанчына прыкрыла дзіця сваѐй вопраткай. Аказалася, што дзіця належала 

русалцы, якая ў падзяку за дабрыню надзяліла жанчыну спрытнасцю ў працы 

і спорнасцю рук. «З тае пары яна пачала так працаваць, што ўсе дзівіліся, 

адкуль у яе бяруцца сілы» [1, 174]. Аднак калі разглядаць гэтае здарэнне ў 

кантэксце іншых твораў дадзенага жанру, становіцца відавочным, што 

аналагічныя здарэнні адбываліся з героямі многіх іншых прымхліц. Яны 

паўтараюцца, а гэта значыць, што слухачы і самі персанажы мастацкага свету 

твораў маюць справу з тыповымі выпадкамі. Больш таго, усведамленне 

гэтага выяўляецца і на ўзроўні апавядальніка, апаведача. Свядомасць 

носьбітаў вусна-паэтычнай традыцыі змяшчае ў сабе набор прэцэдэнтных 

сітуацый (напрыклад, нечысць заманьвае на згубу, ведзьма шкодзіць і інш.), 

у адпаведнасці з якімі ствараюцца і ўспрымаюцца прымхлічныя апавяданні. 

Апавядальнік ведае, што выпадкі сутыкнення чалавека са звышнатуральным 



бывалі і раней, і тое, пра што ѐн распавядае, – адзін з такіх выпадкаў. 

Пацвярджэннем могуць служыць падагульняючыя заўвагі тыпу «Дак от як 

нячыстая сіла здзекуецца да дурыць людзей» [1, 156], «Во якія кепікі з людзей 

строіў тут калісьці нячысцік» [1, 158], «Дак во як баба паддзелала» [1, 227]. 

Вядома, сустракаюцца творы, у якіх ключавы кампанент сюжэтнага 

дзеяння не выходзіць за межы здарэння, як, напрыклад, у прымхліцы 

«Заліто», дзе гераіня аднойчы знайшла сцяну сваѐй хаты залітай смятанаю. 

Не ведаючы напэўна, што сталася прычынай такога незвычайнага здарэння, 

яна можа толькі меркаваць, што, хутчэй за ўсѐ, тут не абыйшлося без 

чарадзейства і «гэта, мабыць, уздзеяно» [1, 232]. Аднак такіх твораў няшмат. 

Як правіла, і ў апавядальніка, і ў герояў прымхліц няма ніякага сумнення ў 

тым, што ў дадзеным выпадку мела месца ўмяшанне звышнатуральных сіл. 

Такім чынам, жанравае мысленне стваральнікаў прымхліц абапіраецца 

перш за ўсѐ на прэцэдэнтны выпадак, «варыянты ўспрыняцця» якога 

кладуцца ў аснову фарміравання мастацкага свету твораў дадзенага жанру і 

адпаведнага ўспрыняцця іх слухачамі. 

Што тычыцца камунікатыўнай стратэгіі і стылю выказвання, то для 

прымхліц характэрна прысутнасць фальклорнага аўтара на суб’ектным 

узроўні твора ў форме апавядальніка. Ён расказвае пра незвычайнае і 

страшнае здарэнне, якое адбылося з ім або добра вядомымі яму людзьмі, 

сведчанні якіх заслугоўваюць даверу: «Некалі на Яна прыходжу я ранкам у 

сцепку да судзіны драць муку. Калі пагляджу я туды, ажно там сядзіць, 

вылупіўшы вочы, неякая  велькая чорная рапуха. Яна чыста ўкачалася ў муку 

і паглядае на мяне, спяршэў я спалохалася, але потым, апамятаваўшысь, 

што цяпер Яна, я дагадалася, што гэта не рапуха, а ведзьма... » [1, 227]; 

«Сядзімо мы раз у карчме, пакурваем люлькі да гамонім аб том, аб сѐм. 

Толькі ось улазіць Купрэй і пачынае жаліцца, што яго коні ноччу хтось 

заезджвае ў хляве...» [1, 169].  

Выкарыстанне суб’ектнай формы апавядальніка стварае эфект 

атрымання слухачом звестак «з першых рук», што дае дадатковыя падставы 

для ўспрыняцця іх як верагодных, асабліва калі ў тэкст уключаны 

пераканаўчыя запэўніванні: «Я сама бачыла от гэстымі самымі вачыма, 

што на вас пазіраюць. Далібо, што праўда, каб я так свет божы 

аглядала...» [1, 231]. Акрамя таго, яна дазваляе слухачу перажыць разам з 

апавядальнікам усю нечаканасць і жудасць здарэння, пра якое расказваецца ў 

прымхліцы: «На другую ноч пайшоў я з сябрам разам пілнаваць коней. 

Запалілі мы грамнічную свечку, накрылі яе горшчыкам, узялі з сабой 

свянцонае вады да сядзім, чакаем, покуль з’явіцца ѐн сам. Толькі ось каля 

поўначы й пачалі коні біцца да тупаць. Адкрыў гэта сябер свечку, зірном мы, 

аж на конях сядзіць сівы дзед з доўгаю барадою да толькі іх паганяе. От я як 

крапануў яго свянцонаю вадою, дык ѐн і знік. Назаўтра павесілі мы ў хляве 

сароку, а больш нічога. От з тых часоў не чапае коней» [1, 170]. 

 Значна радзей сустракаецца ў прымхліцах форма апаведача. Звычайна 

яна выкарыстоўваецца для паведамлення пра тое, якія бывалі выпадкі 

сутыкнення са звышнатуральным. У такіх апавяданнях, як правіла, няма 



спасылак на асабістую вядомасць удзельніка здарэння, не называецца імѐнаў. 

Герой прадстаўлены як «нейкі чалавек», «адзін чалавек», «адна баба» і інш.: 

«Некалі панскі хурман рана на Яна вѐў на выган коні і забачыўшы, што 

ведзьма рушнічком збівала росу, ѐн давай яе дражніць і абаганяць росу 

абруцею. Прыйшоўшы да двара, ѐн павесіў обруць ў стайні на калочкі. Калі 

зойдзе ѐн сюды зноў чэраз паўгадзінкі, ажна ж там нацекла із обруці цэлая 

каложына малака...» [1, 225]; «Адзін чалавек, ідучы познім вечарам, убачыў 

на полі нейкую істоту. Падобная да чалавека, але не мела на сабе шкуры і 

былі відаць усе ўнутранасці. Гэты чалавек так перапалохаўся, што захварэў 

на сухоты і неўзабаве памѐр» [1, 180]. 

Прымхлічны аповед узнаўляе карціну свету, у цэнтры якой знаходзяцца 

ўзаемаадносіны чалавека са звышнатуральнымі істотамі і з’явамі. 

Таямнічасць звышнатуральнага свету, яго небяспечнасць для чалавека, 

натуральна, выклікалі страх. Адчуваюць страх героі прымхліц: 

«...Спалохалася мая кабета. Валасы на ѐй дыбам сталі – страх...» [1, 145]; 

«...Ён у страх, яму аж валасы дыбам сталі, – думае, што гэта нячысты...» 

[1, 221]. Перадаецца гэта пачуццѐ і слухачу, прычым не толькі  з-за жудасці 

здарэння, але і дзякуючы напружанасці самога апавядання. У некаторых 

творах, перш чым перайсці да здарэння, апавядальнік папярэджвае, што 

будзе расказваць пра страшныя рэчы. Такая прадмова адразу стварае 

адпаведны настрой слухача: «Ці вы ведаеце, – не пры нас гаворачы, – што 

гэта за ліхо – мара? Калі самі не ведаеце, та мо хоць чулі ад людзей. А от 

мне так трапілася самому бачыць на вочы гэстую пачверу. Ну й пачвера ж, 

мае браткі! Але ось я раскажу па парадку, як тое было...»  [1, 180].  

Сустрэча героя прымхліцы са звышнатуральнай істотай амаль заўсѐды 

нечаканая, раптоўная. У тэксце эфект нечаканасці ствараецца за кошт 

выкарыстання прыслоў’яў «раптам», «удруг», а таксама часціц «аж», «ажно» 

і інш.: «Быў раз у чацвер Святы Мікола. Усхапілася яна (маладзіца – Т. Л.) 

назаўтра, у пятніцу, з першымі пеўнямі, села за прасніцу, схапіла верацяно 

да давай круціць так, што аж гудзе. Але ось чуе яна, што хтось бразнуў у 

вакно. Зірнула яна туды, аж пад вакном стаіць старэнькая баба, да такая 

старэнькая, што чуць на нагах трымаецца. І пытае яна тую маладзіцу, чаму 

яна так рана прадзе да яшчэ ў святую пятніцу... » [1, 141]. Найбольш 

завостраныя моманты дзеяння акцэнтуюцца апавяданнем дзякуючы 

ўжыванню дзеясловаў у форме цяперашняга часу: «...Прала яна, прала раз, 

аж да паўночы. Удруг чуе, што нехта стукае ў вакно. Так яна пытае: «Хто 

там?» Ён і кажа: «Я прынѐс табе, кабета, работу». Спалохалася мая 

кабета... » [1, 145]. «...Вяртаўся ѐн (тата – Т. Л.) аднойчы ў сваю вѐску, і 

прыйшлося яму праязджаць праз могілкі. І вось едзе ѐн на кані, аж бача, 

што па могілках ходзіць нейкі чалавек у чорным... » [2, 37]. Важную ролю ў 

прымхліцах адыгрываюць дыялогі паміж героям-чалавекам і 

звышнатуральнай істотай, сапраўдны сэнс якіх для чалавека раскрываецца, 

толькі калі ѐн здагадваецца, што размаўляў з «нячыстым» ці святым. Часта 

распазнаць суразмоўцу герою дапамагае сам дыялог: «...Дзень добры!» – 

кажа дзядок. «Здаровенек быў!» – «Памагай Бог!» – «Дзякуй за добрае 



слова! Садзіся да супачынь». – «Дзякуй!» Не садзіцца дзядок да ўсѐ пазірае 

на тыя верацѐны, а потым і пытае: «Навошта табе, дзеткі, так багата 

верацѐн?» – «Гэта не мае, дзеду». І расказала тут маладзіца, як перад ім 

падходзіла к вакну якаясь бабка й што яна заставіла гэстыя верацѐны да 

вялела ў вадзін дзень усѐ напрасці. «Што мне рабіць, дзеду, з гэстаю 

бабаю?» – пытае маладзіца. «А ты паслухай мяне. Наві з клубка на гэстыя 

верацѐны пакрысе пражы да скажы, што напрала». Сказаў тое сівенькі 

дзядок да й знік. Толькі тагды ўспомніла маладзіца, што ўчора бачыла яго ў 

цэркві, як перад яго вобразам ставіла свечку. «Дзякуй жа табе, святы 

Мікола-Цудатворац, што наўчыў мяне, як выбавіцца з бяды...» [1, 142]. 

Такім чынам, стылістычны прынцып, на які абапіраецца жанравае 

выказванне прымхліц, можна вызначыць як «прэцэдэнтны», таму што 

будуецца яно ў адпаведнасці з псіхалагічным прэцэдэнтам. Такое ж 

успрыняцце аповеду слухачом з’яўляецца найбольш адэкватнай для яго 

пазіцыяй. 

 

ЗАЎВАГІ 

 

* 1. У артыкуле выкарыстаны матэрыялы фальклорнага архіву пры 

кафедры беларускай літаратуры факультэта беларускай філалогіі 

Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта імя Янкі Купалы. 
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