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ФАЛЬКЛОР ЯК СРОДАК ЖАНРАВАЙ МАДЫФІКАЦЫІ Ў 

АПОВЕСЦЯХ ЛІДЗІІ ВАКУЛОЎСКАЙ 

 

Асаблівасцю літаратурнага працэсу ХХ стагоддзя стаў інтэнсіўны 

сінтэз разнастайных жанравых структур. У выніку мадыфікацый з’явіліся 

такія жанравыя формы як раман-міф, раман-эсэ, раман-казка, раман-балада, 

баладная аповесць, аповесць-легенда, апавяданне-прытча і інш. Аўтары ўсѐ 

часцей звяртаюцца да фальклору як крыніцы наватарства. Для літаратуры 

1970–90-х гадоў нарастанне ўмоўна-метафарычнай вобразнасці становіцца 

асабліва актуальным. Пісьменнікі звяртаюцца да казачнай умоўнасці («До 

третьих петухов» В. Шукшына, «Про Федота-стрельца, удалого молодца» 

Л. Філатава, «Белка» А. Кіма і інш.), фальклорнай няказкавай прозы («Живи 

и помни», «Прощание с Матѐрой» В. Распуціна, «Дамавікамерон» 

А. Глобуса). Вельмі цікавым прыкладам арганічнага выкарыстання не толькі 

фальклорнай вобразнасці, але і фальклорных жанраў мы можам назіраць у 

аповесцях рускамоўнай пісьменніцы Лідзіі Вакулоўскай з цыкла 

«Черниговские сказания» (1970-я гг.). 

«Черниговские сказания» – гэта дзве сатырычныя аповесці 

(«Наваждение перед грозой» і «Белый бычок»), аб’яднаныя не толькі 

агульнасцю тэматыкі і праблематыкі, але і стылем. Назва цыкла заключае ў 

сабе і вызначэнне жанру. У фалькларыстыцы сказанне выступае 

«абагульняючай назвай апавядальных фальклорных твораў гістарычнага і 

легендарнага характару» [2, 310], г. зн. абагульняючай назвай твораў 

фальклорнай няказкавай прозы. Л. Вакулоўская ж звярнулася да такіх 

жанраў, як народная былічка і небыліца. 

Як вядома, былічка – гэта аповед пра сустрэчу чалавека са 

звышнатуральнымі істотамі і з’явамі. Мастацкае выкарыстанне структуры і 

вобразаў былічкі не новае для літаратуры. У свой час да гэтага жанру 

звярталіся рамантыкі Я. Баршчэўскі і М. Гогаль. У першай палове ХХ 

стагоддзя гэтую традыцыю прадоўжыў М. Булгакаў («Мастер и Маргарита», 

«Дьяволиада»). 

Дзеянне аповесці «Наваждение перед грозой» пабудавана вакол 

з’яўлення ў правінцыйным гарадку таямнічай асобы ў чорным з белымі 

пяльчаткамі (для літаратурнай традыцыі – тыповы выгляд чорта). Пра гэтую 

дэманічную істоту нам нагадвае і кампазіцыйны падзел аповесці на 

трынаццаць частак. Незвычайны дзядок з’яўляецца і ў аповесці «Белый 

бычок», дзеянне якой адбываецца ў пятніцу, «которую в народе отчего-то 

считают невезучим днѐм» [1, 98]. Калі завязка дзеяння ў аповесцях носіць 

былічную форму, то сам аповед пабудаваны па мадэлі небыліцы, асноўнай 

прыкметай якой з’яўляецца «свядомая ўстаноўка на наўмысную 

неверагоднасць, абсурднасць» [4, 114]. Асабліва ярка гэта выяўляецца ў 

першай аповесці, дзе пасля з’яўлення ў правінцыйным гарадку невядомага 

чалавека ў чорным з белымі пяльчаткамі адбываюцца незвычайныя рэчы. 



Першай яго пабачыла старая Насценька: «…над речкой, немного в 

стороне от солнца, появился какой-то блестящий круг, похожий на большой 

медный таз, и стал снижаться. Настеньке даже показалось, что в тазу 

стоит человек во всѐм чѐрном» [1, 6–7]. Яна спрабавала расказаць пра 

незвычайную сустрэчу, аднак яе ніхто не слухаў. А пасля пачало адбывацца 

нешта загадкавае: у дэпо без загаду разбурылі старую трубу, якая «давно 

надоела своей копотью горожанам» [1, 14] і распачалі рэканструкцыю 

кацельнай, у паліклініцы самі дактары пачалі развешваць плакаты з лозунгам 

«Да отсохнет рука берущего!», камунгас, нарэшце, узяўся за падключэнне 

прыватных гаспадарак да гарадской воднай магістралі, перакрыўшы гэтым 

самым крыніцу даходаў мясцовага несумленнага прадпрымальніка Нестара 

Варэніка, у пракуратуру пачалі штодзѐнна прыходзіць пісьмы і людзі з 

прызнаннямі ў сваіх злачынствах, сур’ѐзных і не вельмі. Аднак пасля 

навальніцы ўсѐ раптоўна заканчваецца: аказваецца, неверагодныя падзеі 

адбываліся толькі з невялікай часткай гараджан, а астатнія нават і не 

заўважалі ніякіх змен, старая Насценька зноў убачыла незнаѐмца ў чорным, 

аднак гэта аказаўся Сярожа Малачанаў з Рачной вуліцы і не ў чорным, а сінім 

касцюме. Але «было и ещѐ нечто такое, правда, недоказуемое, однако же 

такое, что каким-то непостижимым образом всѐ же связывалось с 

наваждением, посетившим некоторых граждан в канун грозы и слабого 

землетрясения, когда воображение их потревожил незнакомец в чѐрном 

костюме и в белых перчатках» [1, 94]: у хірурга Аглоблі раптоўна пачала 

высыхаць рука, так жа раптоўна пачала худзець Анжаліка Цітаўна 

Шчаглоўская, Прохара Вяроўку знялі з пасады за нейкія махінацыі, у 

касіршы зберкасы, якая прызнавалася ў падмане пенсіянеркі, выпала адразу 

пяць пярэдніх зубоў і стала яна падобная да Бабы Ягі – Касцяной Нагі, ад 

загадкавай хваробы памѐр Нестар Варэнік – ўсе ж астатнія ўспаміналі падзеі 

перад навальніцай як незвычайны сон. 

Такім чынам, пісьменніца ўцягвае нас, чытачоў, у своеасаблівую 

гульню “было – не было” – усѐ нібыта адбывалася, а нібыта і не. Разабрацца 

ў гэтым пытанні нам дапамагае не толькі назва аповесці («Наваждение перед 

грозой»), а і разуменне жанравай спецыфікі небылічнага аповеду. 

Як заўважыла А. Левіна, для небыліцы характэрна «свая логіка – логіка 

“адваротнасці” (транверсіі), якая ўспрымаецца як камічная гульня толькі у 

супастаўленні з сапраўдным, “правільным” светам» [3, 7]. Усѐ дзеянне 

аповесці пабудавана па прынцыпу «наўмыснага алагізму» [3, 6], які 

выкарыстоўваецца з мэтай мэтанакіраванага высмейвання асобных 

жыццѐвых рэалій. Паказальным прыкладам такой “адваротнасці” ў аповесці 

з’яўляецца сцэна з “таптунамі”: «Дело в том, что топтуны, годами 

топтавшиеся возле обшарпанного вино-водочного павильона, покинули свой 

плацдарм и заняли подступы у нового книжного магазина <…>. Дружинник 

исправно протоптался у книжного несколько часов, увидел, что топтуны 

пьют из бутылок лимонад (его тоже угостили), и услышал их странные 

речи. 
– Слышь, Чмых! Давай на двоих Бальзака возьмѐм, – предлагал один. 



– Не-е, не осилю. Мы уже на троих по Пушкину вдарили, – отвечал другой. 

– Ребята, кто со мной на Майн Рида скинется? – предлагал третий. – Я в детстве к нему 

причащался – это ж вещь! 

– Кум, а кум, сообразим на пару Блока? – уговаривал четвѐртый. 

– Хоть сейчас бы, да макулатурки маловато. Давай в другой раз, я 

поднакоплю, – обещал пятый» [1, 83–84]. 

Камічны эфект, такім чынам, дасягаецца дзякуючы менавіта аўтарскай 

гульні з сучаснымі рэаліямі, якія пастаянна перастаўляюцца і 

пераварочваюцца. Гэта тычыцца не толькі прыведзенага ўрыўка, але і ўсяго 

аповеду. «У параўнанні з упарадкаваным рэальным светам свет небыліц 

можна назваць «бязладным», аднак у дадзеным выпадку беспарадак не 

азначае адмаўленне, знішчэнне парадку, – заўважае беларуская даследчыца 

народнай няказкавай прозы Т. Лук’янава. – Гэта хутчэй гульня ў беспарадак, 

мэта якой яшчэ больш падкрэсліць парадак» [4, 115]. Менавіта гэтая 

функцыя выступае асноватворнай у аповесці. Шляхам «пераварочвання» з’яў 

сацыяльнай рэчаіснасці аўтар не толькі дасягае камічнага эфекту, але і 

крытыкуе абставіны, якія склаліся. 

У аповесці «Белый бычок» аповед грунтуецца на іншым прынцыпе. 

Тут назіраецца своеасаблівая арыентацыя на верагоднасць і тыповасць, 

дзякуючы чаму, тым не менш, таксама дасягаецца камічны эфект. Так, у 

пачатку аповесці Л. Вакулоўская малюе партрэт шафѐра Юры: гэта «был 

молодой парень, похожий на тысячу других парней, отслуживших армию и 

научившихся в армии сносно водить машину. Отличительным качеством его 

было то, что он покамест совершенно не употреблял спиртного, и уже одно 

это приближает его образ к индивидуальности, хотя и удаляет от 

типичности, что, конечно, не делает чести автору» [1, 99]. Заўзятага 

прыхільніка і «эксперта» тыповасці мы сустракаем і сярод персанажаў твора: 

«Увидев как-то, что Хиония доит Дженни, сидя на низкой скамеечке, 

Плиссе-Булавкина и с нею вошла в разговор. 
– Почему вы доите корову, сидя на скамейке? – спросила она. 

– Так удобнее, – кротко ответила Хиония. 

– Но это не типично, – сказала ей Плиссе-Булавкина. – Обычно доярки 

сидят на корточках. Когда начнѐм съѐмки, вы будете доить на корточках» 

[1, 181]. 

На першы погляд, дзеянне аповесці ніякім чынам не суадносіцца з 

паняццямі незвычайнасці, непраўдападобнасці: Сямѐн Сямѐнавіч Прыткі, 

кіраўнік раѐна, знаходзіць у пасѐлку Шчуч’ім белага пародзістага бычка і 

карову, за кошт якіх раѐн становіцца перадавым, а пітомцы Цекусы Платвічкі 

атрымоўваюць усесаюзную вядомасць. Неверагоднымі тут з’яўляюцца 



характарыстыкі жывѐл: у пяць тыдняў бычок выглядае як гадавалы і пры 

гэтым амаль не есць: «Летом он съедал в день початок кукурузы, десяток 

яблочек и выпивал ведро воды. А теперь мы даѐм ему вместо яблок 

берѐзовые веточки и посыпаем горстью манной крупы» [1, 116]. Аднак з 

часам усѐ мяняецца: белы бычок атрымоўвае першаякасны корм і догляд, 

што хутка яму надакучвае і ѐн збягае ад сваіх гаспадароў. У пошуках белага 

бычка прымаюць удзел не толькі раѐннае кіраўніцтва, але і армія, была 

задзейнічана тэхніка. Аднак, калі пад час выратавальнай экспедыцыі з 

верталѐта выкідвае кіношніцу Пліссэ-Булаўкіну, пошукі яе спыняюцца праз 

дваццаць хвілін, таму што «было решено, что Плиссе-Булавкина не 

представляет большой ценности и не стоит тратить на неѐ горючее» [1, 

209]. Трэба адзначыць, што, у адрозненне ад першай аповесці, тут аўтар не 

прытрымліваецца прынцыпу праўдзівай неверагоднасці – у апошняй, 

чатырнаццатай, часцы высвятляецца, што ўсе апісаныя вышэй падзеі – толькі 

сон Сямѐна Сямѐнавіча Прыткага. 

Як трапна заўважыла Т. Лук’янава, «логіка небыліц цесна звязана з 

катэгорыямі магчымае / немагчымае. Як правіла, тое, што немагчыма ў 

рэальным свеце, можа адбывацца ў свеце небыліц» [4, 116]. Л. Вакулоўская 

«гуляе» не толькі з гэтымі катэгорыямі, але і з паняццямі «тое, як бывае» / 

«тое, як павінна быць». У пісьменніцы «немагчымымі» становяцца такія, 

здавалася б, звычайныя рэчы, як сумленнае выкананне сваіх службовых 

абавязкаў, каштоўнасць чалавечага жыцця і г. д., дзякуючы чаму і дасягаецца 

камічны эфект. 

Як бачым, фальклорны матэрыял творча перапрацоўваецца майстрамі 

слова. На прыкладзе аповесцей Л. Вакулоўскай мы паспрабавалі паказаць, як 

сюжэты і структура фальклорных твораў, актыўна пранікаючы ў мастацкую 

прозу, утвараюць пры гэтым новыя жанравыя формы. 
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