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Згодна з новым агульнаадукацыйным стандартам і тыпавым вучэбным 

планам падрыхтоўкі філолагаў па спецыяльнасцях «Беларуская філалогія», 

«Руская філалогія», «Славянская філалогія» месца ранейшых  дысцыплін 

«Беларускі фальклор», «Рускі фальклор», «Фальклор славянскіх народаў» 

заняла новая дысцыпліна – «Фалькларыстыка», што адразу выклікала шэраг 

пытанняў. Вось галоўныя з іх. 

Калі фалькларыстыка – навука аб фальклоры наогул, то гэта 

натуральна прадугледжвае выкладанне дадзенай дысцыпліны як 

тэарэтычнай. Тады дзе і як вывучаць нацыянальны фальклор, як таго 

патрабуе спецыяльнасць? Уводзіць яшчэ адзін курс?  

Дадаўшы да тэрміна «Фалькларыстыка» азначэнне «беларуская», 

«руская», «славянская», мы, здаецца, нічога не выгадваем, бо ў гэтым 

выпадку, як таго патрабуе логіка, замыкаемся ў кола гістарыяграфіі той ці 

іншай фалькларыстыкі. А ці атрымаюць тады студэнты сістэматычныя веды 

аб жанрах і відах нацыянальнага фальклору?  І якім чынам?  

Калі пакінуць назву курса без удакладнення і ўлічыць спецыяльнасці 

студэнтаў, то прыходзім да высновы ад неабходнасці стварэння Праграмы 

новага тыпу. Вось толькі з чаго пачаць? 

Падзелімся ўласным вопытам выхаду з далікатнай сітуацыі, вельмі і 

вельмі няпростай, як даволі хутка высветлілася. З 1994 г. выкладанне курса 

фальклору (у старых вучэбных планах ѐн меў назву «Вусная народная 

творчасць») ажыццяўляла новаствораная кафедра «Тэорыі літаратуры», 

загадчык якой прафесар В. П. Рагойша ўпершыню ў гісторыі філалагічнага 

факультэта ўзяў пад «тэарэтычнае» крыло ўсіх фалькларыстаў разам. 

Дадзеная акалічнасць паспрыяла таму, што мы заўсѐды звярталі асаблівую 

ўвагу на распрацоўку пытанняў тэорыі фальклору і іх належную 

рэпрэзентацыю ў лекцыях.  

В. П. Рагойша паставіў перад намі задачу стварыць універсальную 

праграму «Фалькларыстыка», прыдатную для карэкціроўкі лекцыйных 

курсаў па трох спецыяльнасцях. Здавалася б, што тут складанага? На той час 

у нас выйшлі з друку дзве праграмы – тыпавая «Беларускі фальклор» (аўтар 

Р. М. Кавалѐва) і вучэбная «Фальклор славянскіх народаў» (аўтар 

В. В. Прыемка). Загадчык кафедры палічыў, што мы зробім новую праграму 

хутка і без асаблівага напружання. Але тут акрэслілася непрыемная рэч: 



ніводная наша  праграма не магла быць узята ў якасці асноўнай. Акрамя таго, 

ні фармальна, ні творча іх нельга было сумясціць, узяўшы лепшае з кожнай. 

Стала зразумела, што нам патрэбна канцэптуальна новая ідэя праграмы, якая 

дапамагла б вырашыць дзве праблемы: першая звязана з распрацоўкай 

агульнай структуры праграмы, другая тычылася вызначэння аб’ѐму 

тэарэтычнай інфармацыі  і яе месца ў агульнай структуры.  

А дзе ўзяць ідэю праграмы? Запазычыць? Ва ўніверсітэтах іншых 

рэспублік па-ранейшаму для студэнтаў чыталіся курсы па вуснай народнай 

творчасці, забяспечаныя адпаведнымі праграмамі, падручнікамі, 

метадычнымі дапаможнікамі. Зразумела, што мы ведалі праграмы расійскіх і 

ўкраінскіх ВНУ, знаѐміліся з праграмамі фалькларыстычных спецкурсаў, 

блізкіх па назве да нашай дысцыпліны, але не маглі на іх арыентавацца з 

прычыны рознага адрасавання. Возьмем, напрыклад, праграму «Агульная 

фалькларыстыка», складзеную доктарам філалагічных навук 

С. Ю. Няклюдавым падчас працы таго ў Расійскім дзяржаўным гуманітарным 

універсітэце. Адразу бачна, што яна не прызначалася для студэнтаў–

першакурснікаў, змест праграмы – выключна тэарэтычныя пытанні 

фалькларыстыкі, сярод якіх спецыфіка фальклорнага тэксту, аб’ѐм паняцця 

«фальклор», вусная славеснасць і іншыя вобласці народнай культуры, 

метадалогія гістарычных рэканструкцый фальклору, спецыфічныя якасці 

фальклорнай традыцыі, стэрэатыпнасць як кардынальная якасць фальклору, 

праблема жанру ў фальклоры і да т. п.  

Спецыяльны лекцыйны курс «Тэорыя фальклору», як заўважыў аўтар 

яго праграмы С. В. Алпатаў, мае на мэце сістэматызаваць атрыманыя раней 

веды, разгледзець фундаментальныя катэгорыі традыцыйнай культуры, 

звязаць механізмы фальклорнай творчасці з гісторыка–культурным 

кантэкстам і да т. п., чым ѐн, прынамсі, адрозніваецца ад фенаменалагічна 

арыентаванага курса «Руская вусная народная творчасць». Канцэптуальныя 

вектары курса «Тэорыя фальклору» знайшлі адлюстраванне ў плане лекцый. 

Яго тэзаурус красамоўна сведчыць, у якім напрамку ажыццяўляецца 

спецыялізацыя студэнтаў па кафедры фальклору. Для прыкладу спашлемся 

на план першых пяці лекцый, каб было бачна, што ў такім ракурсе тэорыя 

фальклору ў беларускіх ВНУ, наколькі нам вядома, не выкладалася, не 

разглядалася і не разглядаецца: «Культура і цывілізацыя. Мова і культура. 

Фальклор у сістэме культуры. Вербальныя і невербальныя складнікі 

фальклорнай традыцыі».  «Карціна свету. Хранатоп. Дэйксіс». «Рытуал і 

карціна свету. Хранатоп абраду. Рытуал і паўсядзѐннасць. Рытуал і гульня. 

Рытуал і мастацтва». «Рытуал і дынаміка семіятычных сістэм. Абмен і дар к 

мадэлі культуры». «Міф і карціна свету. Міф і рытуал. Міф і паэзія. Міф і 

паўсядзѐннасць». 

Праграма курса «Актуальныя праблемы фалькларыстыкі», складзеная 

прафесарам кафедры фалькларыстыкі Інстытута філалогіі Кіеўскага 

нацыянальнага ўніверсітэта імя Тараса Шаўчэнкі С. К. Расавецкім, гэтаксама 

звязана з дысцыплінамі спецыяльнасці. У «Анатацыі» да яе аўтар 

пазіцыяніруе свой курс лекцый як наступны пасля агульнага курса «Тэорыя 



фальклору», што слухаюць магістранты спецыяльнасці «Фалькларыстыка». 

Заўважым, што ні кафедры фалькларыстыкі, ні падобнай да яе ў БДУ няма, 

як няма на філалагічным факультэце асобнай спецыялізацыі 

«Фалькларыстыка». Нашым магістрантам не прапануецца і адпаведная 

спецыяльнасць, ва ўсякім разе афіцыйна. 

Згодна з праграмай курс лекцый прафесара С. К. Расавецкага 

складаецца з сямі наступных тэм: «Шляхі нейтралізацыі ідэалагічнай і 

метадалагічнай спадчыны марксісцка–ленінскай фалькларыстыкі». 

«Украінская тэарэтычная фалькларыстыка ў сучасным стане «паскоранага 

развіцця». «Праблема «рэгіяналізму» ва ўкраінскай фалькларыстыцы і 

своеасаблівасць фалькларыстычнай кампаратывістыкі ва Украіне». 

«Актуальныя праблемы фалькларыстычнай жанралогіі». «Фалькларыстыка і 

даследаванне інтэртэкстуальнасці». «Фалькларыстка і герменеўтыка». 

«Сучасная рыторыка і магчымасць запазычання яе методыкі ў 

фалькларыстыцы». 

І гэтак далей. Якія б праграмы мы ні бралі, да якіх бы праграм ні 

звярталіся, у тым ліку да праграмы па славянскаму фальклору, створаную ў 

Гродзенскім дзяржаўным ўніверсітэце імя Янкі Купалы, вынік быў адзін і той 

жа: мы ўсѐ больш пераконваліся, што трэба шукаць свой шлях, і пачалі з 

выпрацоўкі агульных падыходаў. Было зразумела, што праграма – гэта перш 

за ўсѐ інструмент у руках выкладчыка, які павінен дапамагчы яму эфектыўна 

арганізаваць вучэбны працэс, пісьменна сумясціць практыку вывучэння 

канкрэтных фальклорных жанраў і відаў з тэарэтычным асэнсаваннем 

агульных і прыватных праблем фалькларыстыкі. Для нас стала аксіѐмай 

прыярытэтнае вывучэнне студэнтамі таго фальклору, які адпавядае іх 

спецыяльнасці. Гэта значыць, што змест дысцыпліны «Фалькларыстыка» 

вар’іруецца ў залежнасці ад аб’екта разгляду: для студэнтаў спецыяльнасці 

«Беларуская філалогія» чытаецца курс «Беларуская фалькларыстыка», 

«Руская філалогія» – «Руская фалькларыстыка», «Славянская філалогія» – 

«Славянская фалькларыстыка» з вылучэннем на першы план фальклору таго 

ці іншага паўднѐваславянскага або заходнеславянскага народа. 

Мэтай вывучэння дысцыпліны «Фалькларыстыка» мы палічылі 

фарміраванне ў студэнтаў навуковага, тэарэтычна абгрунтаванага ўяўлення 

пра фальклор як зыходную кропку слоўнага мастацтва, адметную 

культурную з’яву, своеасаблівую эстэтычную сістэму, пра яго універсальныя 

і нацыянальныя рысы, генетычную і тыпалагічную сувязь класічнага 

фальклору славянскіх народаў, месца фальклору ў сучаснай культурнай 

парадыгме. 

Дзеля дасягнення пазначанай мэты мы вырашылі падаваць матэрыял 

буйнымі структурнымі блокамі, якіх атрымалася восем: 

1. Фалькларыстыка як навука аб народнай творчасці. 

2. Тэорыя фальклору. 

3. Гістарычнае развіццѐ фальклору і прынцыпы яго перыядызацыі. 

4. Агульнаславянскае і адметнае ў нацыянальным фальклоры. 

5. Гісторыя збірання і вывучэння фальклору. 



6. Сфера традыцыйнага фальклору (жанры і віды нацыянальнага 

фальклору). 

7. Сфера посткласічнага фальклору (канец ХVІІІ – пачатак ХХ стст.). 

8. Сфера постфальклору. 
 

Створаная намі праграма, як бачна, мае некаторыя адметныя рысы, што 

надае ѐй пэўную эксклюзіўнасць. Гэта тычыцца не толькі структурнай 

арганізацыі матэрыялу, але разам з тым і зместу раздзелаў – агульных і 

канкрэтных. Безумоўна, мы ўлічылі станоўчы вопыт папярэднікаў, але 

адмовіліся ад эпігонства, палічыўшы за лепшае прытрымлівацца аднаго 

скразнога прынцыпа – падаваць матэрыял у пазначаных вышэй раздзелах 

таксама буйнымі блокамі, якія пэўным чынам адпавядаюць рэальнай 

фальклорнай сферы. Так, у раздзеле, прысвечаным сферы традыцыйнага 

фальклору, мы ў сваю чаргу вылучылі дзесяць яго сфер. У выніку раздзел 

склаўся з наступных частак: 

1. Рытуальна-магічная сфера. 

2. Сфера сямейна-абрадавай паэзіі. 

3. Парэмійная сфера. 

4. Сфера празаічных эпічных жанраў. 

5. Сфера вершаваных эпічных жанраў. 

6. Баладныя песні. 

7. Духоўныя вершы і псальмы. 

8. Сфера пазаабрадавай лірыкі. 

9. Сфера народна-драматычнага мастацтва. 

10. Сфера дзіцячага фальклору. 

 

Як бачым, акцэнт зроблены на дасягненні цэласнага ўяўлення аб 

фальклоры ўсіх славянскіх народаў незалежна ад яго этнічнай 

прыналежнасці, а ўжо ўнутры раздзелаў канкрэтызаваліся ўзроўні разгляду з 

выкарыстаннем этнічна адзначанай  навуковай і народнай тэрміналогіі. 

Напрыклад, у рытуальна-магічнай сферы вылучаўся раздзел «Каляндарна-

абрадавая паэзія», у ім – «Зімовы цыкл», яго частка – «Віды абходных 

песень», у дужках – іх назвы: калядкі, коледа, щедрівки, шчодрыкі, 

меланкавыя песні, коледве, коледарка, божыч, здунай, овсени, виноградья і 

інш., а далей – знакавыя абрадавыя фігуры і песенныя вобразы. Падобны 

падыход забяспечваў пераемнасць паміж узроўнямі разгляду – ад найбольш 

абстрактнага, агульнага, тыпалагічнага да канкрэтнага, нацыянальнага, 

лакальна-рэгіянальнага, відавога, дазваляў даваць сістэмную інтэрпрэтацыю 

фактаў і дыферэнцыраваную ацэнку нацыянальных фальклорна–

этнаграфічных комплексаў, іх месца  і ролі ў кантэксце традыцыйнай 

славянскай культуры. 

Шчыра кажучы, было даволі цяжка пераадолець супраціўленне 

канкрэтнага матэрыялу, улічыць не толькі асноўныя фальклорныя віды і 

жанры, але і нацыянальна адметныя, падаць славянскую народную 



тэрміналогію сістэмна і дакладна. У гэтым сэнсе праграма атрымалася 

цалкам арыгінальнай, канцэптуальна самастойнай, але з апорай на традыцыю 

складання праграм па вуснай народнай творчасці, якія за часы свайго 

існавання ў пэўным сэнсе апраўдалі сябе. Менш за ўсѐ мы прэтэндавалі на 

вынаходніцтва, добра разумеючы ўсю складанасць праблемы і немагчымасць 

адразу вырашыць усе пытанні. Некаторыя недахопы і хібы сваѐй праграмы 

мы бачым самі, спадзяемся таксама на заўвагі і добрыя парады  ўдзельнікаў  

семінара, якія дапамогуць нам у яе ўдасканаленні.  

Што тычыцца агульных і тэарэтычных пытанняў, то пры іх 

рэпрэзентацыі ўзнікалі свае цяжкасці. Першае пытанне – з чаго пачынаць 

Праграму? Традыцыйна яны пачыналіся з «Уводзінаў» або, пазней, з раздзела 

«Фальклор як прадмет філалагічнага вывучэння», што знайшло 

адлюстраванне ў падручніках. Мы свядома парушылі традыцыю, зыходзячы 

з наступнай акалічнасці: паколькі курс «Фалькларыстыка» ўводзіцца ў 

навучальны працэс ўпершыню, то і Праграма павінна пачынацца з раздзела 

аб самой навуцы.  

Другое пытанне – дзе месца тэарэтычных праблем? Мы вырашылі 

адвесці для іх асобны раздзел «Тэорыя фальклору», вылучыўшы ў ім тры 

асноўныя пытанні: «Фальклор – адметны тып слоўнага мастацтва». 

«Спецыфіка фальклорнай творчасці». «Фальклор як мастацкая сістэма».  Для 

параўнання. Напрыклад, У. П. Анікін ва «Уводзінах» да свайго падручніка 

«Русское устное народное творчество» (М., 2001) спыняецца на трох 

пытаннях – прадмет курса, паходжанне фальклору, стадыі гістарычнага 

развіцця, а Т. В. Зуева і Б. П. Кірдан падручнік «Русский фольклор» (М., 

2003) адразу пачынаюць з тэарэтычнай главы, дзе разглядаюцца чатыры 

пытанні – фальклор і фалькларыстыка,  спецыфіка фальклору, фальклор як 

мастацкая сістэма, творчы метад фальклору. Тут аўтары далучаюцца да У. П. 

Анікіна, які прапанаваў у сваѐй кнізе «Тэорыя фальклору» (М., 1996) назваць 

фальклорны метад «субліміруючым». Нам гэты тэрмін здаецца штучным, 

таму мы яго і не ўжываем; да таго ж ѐн выклікае ў гуманітарыя зусім іншыя 

асацыяцыі, чым тыя, якія мае на ўвазе У. П. Анікін. Акрамя таго, у нас сваѐ 

бачанне пытання «Фальклор як мастацкая сістэма».  

Надзвычай важным нам падаецца раздзел «Агульнаславянскае і 

адметнае ў нацыянальным фальклоры», дзе прапануецца разглядаць 

карэляцыю агульнаславянскага і нацыянальна адметнага на розных узроўнях 

фальклорнай творчасці. 

Трэцяе пытанне – якім чынам прэзентаваць гістарычнае жыццѐ 

фальклору, стадыі яго развіцця. Мы палічылі неабходным вылучыць некалькі 

раздзелаў: агульны – «Гістарычнае развіццѐ фальклору і прынцыпы яго 

перыядызацыі», у якім прадставілі рознастадыяльныя тыпы фальклорных 

традыцый, і асобныя – «Архаічны фальклор», «Раннетрадыцыйны 

праславянскі фальклор», «Класічны фальклор славянскіх народаў», 

«Познетрадыцыйны фальклор», «Характар постфальклорных з’яў у XX ст. і 

на сучасным этапе».  



Нагадаем, што У. П. Анікін у сваім падручніку «Русское устное 

народное творчество» (М., 2001) вылучае наступныя стадыі гістарычнага 

развіцця фальклору – «Бытавы абрадавы фальклор», «Агульнасветапогладны 

пазаабрадавы фальклор» і «Мастацкі фальклор», а Т. В уева і Б. П. Кірдан у 

падручніку «Русский фольклор» (М., 2003)  разглядаюць тры асноўныя 

перыяды бытавання фальклору – раннетрадыцыйны, класічны і 

познетрадыцыйны. На першы погляд, мы далучаемся да перыядызацыі, 

прапанаванай маскоўскай школай фалькларыстыкі, аднак у нас сваѐ бачанне 

гэтай праблемы. Справа ў тым, што познетрадыцыйны фальклор у адносінах 

да класічнага мы разглядаем у якасці тыповай постфальклорнай з’явы і 

вылучаем механізм паступовага далучэння часткі познетрадыцыйнага 

фальклору да класічнай спадчыны. Гэты падыход вымагае больш дэталѐвага 

разгляду такой недастаткова распрацаванай сѐння ў фалькларыстыцы з’явы, 

як «постфальклор». Таму мы вырашылі дадаткова ўвесці раздзелы «Сфера 

посткласічнага фальклору» (канец ХУІІІ – пачатак ХХ стст.) (ѐн уключае  

разам з іншымі падраздзел «Гарадскі фальклор», змест якога арыентаваны на 

спасціжэнне праблемы фалькларызацыі твораў літаратурнага паходжання, а 

таксама на асэнсаванне шляхоў пранікнення гарадскога песеннага фальклору 

і кантаў у сялянскае асяроддзе)  і «Сфера постфальклору». Разумеючы 

постфальклор як найбольш рухомую, няўстойлівую частку сучаснага 

фальклору, заўсѐдную крыніцу новых тэндэнцый, сховішча маргінальных і 

парафальклорных з’яў, сферу ўзаемадзеяння розных культурных напрамкаў, 

перакрыжаванне розных ідэйных і мастацкіх патокаў і г. д., мы ўлічылі ўсе 

гістарычна абумоўленыя моманты фарміравання постфальклору, формы яго 

бытавання і вылучылі  розныя постфальклорныя жанры: аповеды пра 

празорцаў, варажбітак, экстрасэнсаў, чорных і белых магаў, сучасныя 

дэманалагічныя аповеды, слоўныя формулы магічнай практыкі, творы 

прадстаўнікоў розных субкультур і інш. Такім чынам мы прапануем 

цэласную «карціну» фальклорнага працэсу, прынцыпова гетэрагеннага па 

сацыяльна-прафесійным складнікам, што, безумоўна, дазваляе глыбей 

зразумець рух мастацкай сістэмы фальклору ў часе і яго месца ў сучаснай 

культурнай прасторы.   

Шаноўныя калегі! Прапануем Вам для абмеркавання шэсць раздзелаў 

нашай вучэбнай праграмы, якія, па сутнасці, уяўляюць разгорнуты план 

адпаведных магчымых лекцый. 

 

1. ФАЛЬКЛАРЫСТЫКА  

ЯК НАВУКА АБ НАРОДНАЙ ТВОРЧАСЦІ 

 

1.1. Унутраная дыферэнцыяцыя  

сучаснай фалькларыстыкі 

 

Аб’ѐм паняцця  «народная творчасць». Вобласці матэрыяльнай і 

духоўнай культуры. 



Перадумовы запачаткавання фалькларыстыкі (XVII – першая палова 

XIX ст.). Праблема вызначэння аб’екта даследавання, распрацоўкі ўласнага 

паняційна-тэрміналагічнага апарату. Універсальны тэрмін «фальклор» і яго 

канкрэтнае напаўненне. 

Агульная фалькларыстыка. Распрацоўка  тэорыі фальклору і 

метадалогіі фалькларыстычных даследаванняў.  

Этнічна маркіраваная фалькларыстыка (славянская, усходнеславянская, 

руская, беларуская, украінская). Адпаведныя аб’екты разгляду (славянскі 

фальклор, рускі, беларускі, украінскі). 

Структурная дыферэнцыяцыя фальклору і яго вывучэнне ў кантэксце 

музыказнаўства, харэаграфіі, тэатразнаўства, мастацтвазнаўства. 

Самастойнасть этнамузыкалогіі. Філалагічная фалькларыстыка. Ідэя 

комплекснага вывучэння фальклору. 

 

 1.2. Філалагічная  фалькларыстыка 

 

Канцэпцыя фальклору як мастацтва слова. Аб’ект даследавання – 

сукупнасць  вусных твораў рознай жанрава-відавой канфігурацыі. Мэты і 

задачы філалагічнай фалькларыстыкі. 

Апорныя тэрміны і паняцці: духоўная (нематэрыяльная ) культура, 

вусна-паэтычная творчасць, альбо фальклор (у вузкім значэнні гэтага 

терміна), традыцыйнасць, калектыўнасць, варыятыўнасць, фальклорныя 

жанры, паэтыка, фалькларызм, постфальклор. 

Жанры ў гістарычным развіцці іх мастацкай формы і зместу – асноўны 

прадмет вывучэння філалагічнай фалькларыстыкі.  

Раздзелы фалькларыстыкі: тэорыя фальклору, гісторыя фальклору, 

гісторыя фальклорных жанраў; гістарыяграфія фалькларыстыкі; арганізацыя і 

методыка збірання фальклору, сістэматызацыя архіўных фондаў; тэксталогія 

і прынцыпы выдання фальклору.  

 

1.3.  Метады і прынцыпы вывучэння вусна-паэтычнай творчасці 

 

Гісторыка-эмпірычнае і гісторыка-тэарэтычнае вывучэнне фальклору. 

Параўнальна-гістарычны метад і яго віды. Структурна-семіятычны 

метад. Рэгіянальнае, арэальнае, дыяхроннае, сінхроннае, сістэмнае і 

функцыянальнае вывучэнне фальклору. Методыка палявога і ўключанага 

вывучэння фальклорных з’яў. 

Сучасныя прынцыпы вывучэння фальклорнага тэксту ў адзінстве 

сінтактыкі, семантыкі, прагматыкі. Тэкст як матэрыяльнае ўвасабленне 

фальклорнага твора.  

 

 1.4. Фалькларыстыка ў сістэме філалагічных і грамадскіх навук 

 



Значэнне фальклорных матэрыялаў для іншых навук пры вырашэнні 

імі ўласных праблем. Выкарыстанне досведу філалагічных і грамадскіх навук 

у фалькларыстычных даследаваннях. 

Фалькларыстыка і літаратуразнаўства. Значэнне фальклорных фактаў 

для тэарэтычнай і гістарычнай паэтыкі. Методыка даследавання  

фалькларызму літаратурных твораў. Суадносіны паняційна-тэрміналагічнага 

апарату літаратуразнаўства і фалькларыстыкі. 

Фалькларыстыка і міфалогія. Міфалагізм фальклору як аснова для 

рэканструкцыі нацыянальнай міфасферы. Даследаванне міфалагічнай 

семантыкі фальклорных вобразаў і матываў. 

Фалькларыстыка і этналогія. Аспекты вывучэння сінкрэтычнага 

фальклорна-этнаграфічнага кантэксту народнай культуры і этнаграфічных 

сувязей фальклору. Фалькларыстыка і гісторыя. Узроўні фальклорнага 

гістарызму. Праблема ўзнаўлення ранняй і ўнутранай гісторыі народа на 

аснове нацыянальнага фальклору.  

Узаемасувязі фалькларыстыкі і дыялекталогіі, фалькларыстыкі і 

этналінгвістыкі. Аспекты вывучэння метамовы фальклорнай культуры. 

Фалькларыстыка і псіхалогія. Вызначэнне нацыянальнага псіхатыпу 

згодна з фальклорнымі дадзенымі. Псіхааналітычны падыход да аналізу 

фальклору. 

Фалькларыстыка і сацыялогія. Фальклор – індыкатар грамадскіх 

настрояў. 

Фалькларыстыка і культуралогія. Культуралагічны падыход да 

вывучэння  фальклору. Выкарыстанне культуралагічных ідэй  і канцэпцый у 

фалькларыстыцы. 

Гендэрны аспект вывучэння фальклору.  

 

2. ТЭОРЫЯ ФАЛЬКЛОРУ 
 2.1. Фальклор – адметны тып слоўнага мастацтва 

 

Літаратура і фальклор – два розныя тыпы слоўнага  мастацтва. Вусная 

народная творчасць як складаны нелінейны працэс і як мастацкі прадукт 

(сукупнасць слоўных тэкстаў; характэрныя жанры; варыянты тэкстаў). 

Адрозненне фальклорнага тэксту ад літаратурнага на ўзроўні слоўніка, 

сінтактыкі, семантыкі, кампазіцыі, стылю, складу і законаў спалучэння 

вобразаў. 

Фальклор – неўсвядомленая, заснаваная на традыцыі і імправізацыі 

мастацкая творчасць. Кардынальная якасць фальклору – стэрэатыпнасць 

выказвання. Праблема аўтарства ў фальклоры. Аб’ѐм фальклорнай і 

літаратурнай інфармацыі. Спецыфіка сувязі фальклору з пазатэкставай 

рэальнасцю. Непаўторнасць нацыянальнага фальклору. 

 

2.2. Спецыфіка фальклорнай творчасці 



 

Мастацкі і побытавы сінкрэтызм фальклору. Сінтэтычныя з’явы ў 

фальклоры – паказчыкі зрухаў у фальклорнай свядомасці. 

Адметныя рысы фальклорнай творчасці: 

а) калектыўнасць: унутраная і знешняя форма калектыўнасці, 

калектыўны (фальклорны) аўтар, агульная фальклорная свядомасць 

стваральнікаў і носьбітаў фальклорнай традыцыі; 

б) традыцыйнасць: традыцыйны змест фальклорных твораў, вобразны 

універсалізм і стылістычныя каноны фальклорнай паэтыкі, узроўні і тыпы 

паўтаральнасці, закон формульнасці, тыпалагізм вобразаў, традыцыйная 

семантыка фальклорных вобразаў і формул; 

в) вуснасць: вуснасць стварэння, бытавання і распаўсюджвання 

народных твораў; памяць як сродак захавання фальклорных тэкстаў; 

г) варыятыўная прырода: адсутнасць кананічнага тэксту, твор як 

сукупнасць яго варыянтаў, «выканальніцкі» варыянт; варыянт – інварыянт – 

версія; імправізацыя як выражэнне дынамікі фальклорнага працэсу; розная 

ступень рухомасці тэксту ў розных фальклорных жанрах і традыцыях. 

Фальклорны і літаратурны спосабы ўспрымання, канцэптуалізацыі і 

мастацкай інтэрпрэтацыі свету, суадносіны традыцыйнага і новага. 

Адметнасць фальклорнай і літаратурнай сістэмы жанраў. Розная шырыня 

кантэксту ў фальклорнай і літаратурнай творчасці. Мастацкая  мова 

фальклору і літаратуры ў дачыненні да гутарковай мовы. Фальклор і 

літаратура – дзве розныя эстэтычныя сістэмы. Эстэтычны ідэал у фальклоры і 

літаратуры. 

 

2.3. Фальклор як мастацкая сістэма 

 

Узроўні мастацкай сістэмы фальклору: жанравы, модусны, 

дыскурсіўны. 

Сістэма фальклорных жанраў і іх выяўленчых сродкаў. Тыпалогія 

жанравых сувязей з пазатэкставай рэальнасцю. Пераход міфалагічнага і 

этнаграфічнага ў мастацкае. Ілюзія адлюстравання рэальнасці. Кангламерат 

рэальнага, міфалагічнага і фантастычнага. 

Сістэмнасць модусаў мастацкасці ў фальклоры. Тыпы герояў 

(персанажаў) і сітуацый. Асноўныя модусы мастацкасці: ідыліка, героіка, 

драматызм, камізм, іронія, элегізм. 

Сістэма жанравых дыскурсаў. Іх нормы, правілы, тэндэнцыі 

сэнсаўтварэння. Тэматычная ўстойлівасць. Персанажна-прадметныя блокі. 

Дамінантныя матывы і формулы. 

Спецыфіка жанравага выказвання. Суадносіны стэрэатыпнага і 

арыгінальнага. «Агульныя месцы» (loсi communes). Традыцыйныя формулы, 

матывы, сюжэты, сюжэтныя сітуацыі. Характар кампазіцыі сюжэтнага і 

несюжэтнага твора. Устойлівыя слоўныя злучнікі ў апавядальных структурах 

і мове персанажаў. Закон асацыятыўнага спалучэння вобразаў у народнай 

лірыцы. 



 
3. ГІСТАРЫЧНАЕ РАЗВІЦЦЁ ФАЛЬКЛОРУ 

І  ПРЫНЦЫПЫ ЯГО ПЕРЫЯДЫЗАЦЫІ 

 

Праблема паходжання фальклору. Тэорыі яго паходжання (працоўная, 

сінкрэтычная, антрапалагічная, гульнѐвая, міфалагічная і інш.). Гіпотэза 

адносна ролі планетарных катастроф у запачаткаванні протафальклорных 

з’яў. Маўленчыя формы фальклору. 

Гістарычнае развіццѐ фальклору як працэс фарміравання традыцыі. 

Рознастадыяльныя тыпы фальклорных традыцый. «Архаіка» і «класіка». 

Спецыфіка постфальклору. Культурна-гістарычныя і сацыяльныя крытэрыі 

вызначэння характару традыцый. 

3.1. Архаічны фальклор 

 

Сінкрэтычны стан духоўнай культуры архаічнага грамадства – крыніцы 

протажанраў раннетрадыцыйнага фальклору.  

Умовы фарміравання першасных фальклорных традыцый. 

Рэтраспектыўны падыход да іх вывучэння. 

Архаічныя формы міфалагічнай свядомасці (фетышызм, аніматызм, 

татэмізм, магізм). Іх роля ў фарміраванні «цела» фальклорнай культуры. 

Архаічныя «акамянеласці» ў паэтычнай сістэме нацыянальнага фальклору. 

Аказіянальныя фальклорныя тэксты на фоне спантаннага маўлення. 

Ініцыяльныя і працоўныя абрады. Протакарагоды і магічныя танцы. Гукавы 

дысплей працоўнай дзейнасці. Суадносіны рытма і тэксту ў першасных 

працоўных і магічных спевах. Месца выслоўяў у бытавой магічнай практыцы 

і іх віды. Песні-замовы. Песні-сігналы (паведамленні, апавяшчэнні, 

канстатацыі і г. д.). Міфалагічнае ўяўленне аб тоеснасці слова і дзеяння.   

 

3.2. Раннетрадыцыйны праславянскі фальклор 

 

Рэвалюцыйныя зрухі ў жыцці архаічнага грамадства. Пераход ад 

збіральніцтва да вытворчасці і ад палявання да жывѐлагадоўлі. Вялікая 

неалітычная (земляробчая) рэвалюцыя. Пераход ад татэмнай арганізацыі да 

радавой, ад аніматызму да анімізму. 

Новыя з’явы ў духоўнай культуры. Важнейшыя міфалагемы: стварэнне 

свету, зямля-маці, міфалагічны першашлюб, сусветнае дрэва. Пераход ад 

гарызантальнай мадэлі свету да вертыкальна-гарызантальнай. Культ роду, 

ражаніц, берагінь. Кангламерат двух культаў – расліннасці і продкаў. 

Развіццѐ сістэмы ніжэйшай міфалогіі. Пачатак фарміравання вышэйшай 

міфалогіі. 

Раннетрадыцыйны фальклор протаславянскіх плямѐнаў – аснова 

праславянскага фальклору. Віды і жанры раннетрадыцыйнай фальклорнай 

культуры праславян: прыкметы, павер’і, замовы, заклінанні і варажба, 



загадкі, прыказкі, прымаўкі, выслоўі (клятвы, зычэнні,  праклѐны і да т. п.), 

каляндарна-абрадавыя песні, казкі, прымхліцы, легенды. 

Ігрышчы з ваджэннем карагодаў. Карагодныя і гульнѐвыя песні. 

Абрадавыя гульні. 

 

3.3. Класічны фальклор славянскіх народаў 

 

Раннетрадыцыйны (праславянскі) фальклор – ядро класічнага 

фальклору, нацыянальнага па форме і змесце. Узроўні лакальнай, 

рэгіянальнай і агульнанацыянальнай традыцый. Фальклорна-этнаграфічныя 

рэгіѐны і зоны. Лакальна-рэгіянальныя парадыгмы – паказчыкі адметнасці 

нацыянальнага фальклору. Рэліктавыя з’явы. Моўная і мастацкая адаптацыя 

раннетрадыцыйнага фальклору. Новыя з’явы ў фальклорнай сістэме. 

Фарміраванне сямейнай абрадавай паэзіі. Сюжэтнае ўзбагачэнне 

фальклорнай прозы. Нацыянальна-адметны песенны эпас. Запачаткаванне 

гістарычных песень. Абрадавыя і пазаабрадавыя баладныя песні. 

Фарміраванне вобласці пазаабрадавай лірыкі, шчыльна звязанай з 

нацыянальным побытам, светаадчуваннем, маральнымі ідэаламі і 

каштоўнасцямі народа. Пашырэнне тэматыкі пазаабрадавай лірыкі. 

Абрадавыя і пазаабрадавыя песні-карацелькі.  

 

3.4. Познетрадыцыйны фальклор 

       

Паступовы распад адзінства народнай культуры пад уздзеяннем новых 

сацыяльна-эканамічных фактараў. Захаванне класічнага фальклору ў 

вясковым побыце. Фарміраванне гарадской культуры і гарадскога фальклору. 

Разная сацыяльная маркіраванасць познетрадыцыйнага фальклору. Асваенне 

новай тэматыкі ў пазаабрадавых песнях сацыяльнага цыкла (казацкіх,  

рэкруцкіх, салдацкіх, адыходніцкіх).  Развіццѐ кантавай культуры і яе  ўплыў 

на пашырэнне сферы пазаабрадавай гарадской і вясковай лірыкі. 

Трансферныя працэсы ў народнай культуры: перанясенне эмацыянальна-

аксіялагічнага стаўлення да фальклорнай спадчыны на асіміляваныя творы 

гарадскога фальклору. Гарадскія  песні і рамансы. Прыпеўкі – сатворчасць  

горада і вѐскі.  

 

3.5 Характар постфальклорных з’яў у XX ст. і на сучасным этапе 

 

Паняцце «постфальклор», яго гістарычнае выражэнне і стаўленне да 

традыцый. Познетрадыцыйны фальклор у адносінах да класічнага – прыклад 

тыповага постфальклору. Паступовае далучэнне часткі познетрадыцыйнага 

фальклору да класічнай спадчыны.  

Постфальклор – творчасць з ярка выражаным індывідуальным 

пачаткам і калектыўным пошукам трывалых мастацкіх форм, стылѐвых 

асаблівасцей.  



Фальклорны водгук на гістарычныя падзеі, сацыяльныя працэсы, зрухі 

ў палітычным, бытавым і культурным жыцці, антрапалагічныя трагедыі і 

катастрофы. Самадзейна-аматарскі дыскурс. Апазіцыйны фальклор і 

псеўдафальклор. Працяг сацыяльна-прафесійнай полаўзроставай 

дыферэнцыяцыі фальклору. Дваровы песенны фальклор.  

Пісьмовыя формы бытавання і распаўсюджвання фальклору. Роля СМІ 

ў фіксацыі і папулярызацыі новага фальклору (прыпеўкі, куплеты, анекдоты, 

жарты, творы-пераробкі і г. д. ). «Камп’ютэрны» фальклор. Яго лексіка, 

стыль, героі, вобразы, сітуацыі. Folk – феномен сучаснай поп-культуры. 

Элітарныя плыні фолк-культуры. 

 

4. АГУЛЬНАСЛАВЯНСКАЕ  І  АДМЕТНАЕ 

Ў  НАЦЫЯНАЛЬНЫМ  ФАЛЬКЛОРЫ 

 

4.1. Нацыянальны фальклор славянскіх народаў – спадкаемца 

праславянскай духоўнай культуры 

 

Паняцце «нацыянальная (руская, беларуская, польская і г. д.) вусна- 

паэтычная творчасць». Этнагенез усходніх, заходніх і паўднѐвых славян. 

Агульнае і адметнае ў ранняй гісторыі славянскіх народаў. Пасіянарны 

выбух, вялікае рассяленне славян, узнікненне дзяржаўных утварэнняў (Само, 

Вялікая Маравія, Панонія, Кіеўская  Русь, Полацкае княства, Балгарскае і  

Сербскае царства) і далейшае раздзяленне славян.  

Дыялектнасць праславянскай духоўнай культуры. Сувязь фальклорнай 

культуры славян з перыядам праславянскага адзінства. Архаічныя і 

раннетрадыцыйныя структуры ў нацыянальным фальклоры. Агульныя і 

падобныя з’явы ў тэматыцы, жанрах, тыпах герояў, прыѐмах кампазіцыі, 

паэтычнай вобразнасці і г. д.  

Адметнасць фальклору асобных славянскіх народаў.  

 

4.2. Нацыянальны фальклор – сістэма агульнафальклорных і этнічна 

адметных жанраў і відаў 

 

Спецыфіка жанравызначальных прыкмет у фальклорнай традыцыі: 

мова вершаваная / празаічная, верагоднае / неверагоднае, сакральнае / 

прафаннае, рытуальнае / нерытуальнае, дыскурсіўнае / наратыўнае. 

«Партрэты» агульнафальклорных  жанраў. Гістарычнае фарміраванне 

жанрава-відавай сістэмы нацыянальнага фальклору. 

Агульныя прынцыпы  класіфікацыі фальклору, іх станоўчыя рысы і  

недахопы (фармальны, сацыяльны, функцыянальна-этнаграфічны, 

мастацказнаўчы, філалагічны). 

Сістэма фальклорнай эпікі. Агульнафальклорныя, агульнаславянскія і 

нацыянальна  адметныя віды і жанры. 



Сістэма фальклорнай лірыкі. Два падыходы да класіфікацыі абрадавай 

лірыкі – функцыянальна-этнаграфічны (у сувязі з абрадамі) і філалагічны 

(акцэнт на мастацкай форме і  змесце). Тэматычны прынцып класіфікацыі 

пазаабрадавай лірыкі і яго недахопы.  

Класіфікацыя драматычных фальклорных праяў і твораў. 

Малыя фальклорныя жанры і прынцыпы іх унутрыжанравай 

класіфікацыі. 

Сінкрэтызм родавых рыс замоў. Функцыянальны прынцып  

класіфікацыі. 

Шматжанравая вобласць дзіцячага фальклору. Падыходы да яго 

класіфікацыі. 

Міжжанравыя феномены. Прычыны іх з’яўлення. 

Лѐс жанрава-відавой сістэмы нацыянальнага фальклору, сучасны 

выгляд, ступень прадуктыўнасці асобных відаў і  жанраў. 

 

4.3. Агульныя міфалагічныя асновы фальклорнага мыслення  

і вусна-паэтычнай творчасці славянскіх народаў 

 

Суадносіны этнічнага і агульначалавечага ў нацыянальнай 

фальклорнай традыцыі. Заканамернасці фарміравання «духоўнага цела» 

нацыянальнага фальклору ў сувязі са структурай міфасферы і дынамікай яе 

развіцця. Рэпрэзентацыя сферы неперсаніфікаванага архаічнага бажаства ў 

нацыянальным фальклоры. 

Захаванне універсальнай індаеўрапейскай сферы з яе ідэяй  

упарадкавання прыроднага і сацыяльнага асяроддзя. Вобразна-стылістычныя 

каноны абрадавай паэтыкі ў іх сувязі з прэцэдэнтнымі міфалагічнымі 

феноменамі першастварэння і боскага першашлюбу. 

Сюжэтыка фальклору і семантыка асобных вобразаў, матываў, 

сітуацый у кантэксце рэканструяванага асноўнага славянскага міфа пра 

Грамавіка, яго барацьбу з ворагам і сямейныя канфлікты. 

Фальклорнае ўвасабленне ідэі перасячэння мяжы, трансфармацый і 

метамарфоз. Яе сувязь са сферай міфарытуальна адзначаных пераходных 

станаў чалавека і навакольнага асяроддзя.  

Сфера духаў прыроды, фантастычных персанажаў іншасвету, дэманаў 

культурнай прасторы і матыў сустрэчы чалавека з яе прадстаўнікамі ў 

розных жанрах фальклору.  

Жанравыя і вобразныя інтэнцыі сінтэтычнай язычніцка-хрысціянскай 

сферы часоў ранняга Сярэднявечча ў нацыянальным фальклоры. 

Сфера народнага  хрысціянства і яе ўплыў на пашырэнне фармату 

нацыянальнага фальклору. 

Глабальныя і  нацыянальна  адметныя заканамернасці фарміравання 

асноўных абласцей, жанраў і відаў славянскага фальклору. 

 

4.4. Нацыянальны характар і фальклор 

 



Фарміраванне нацыянальнай свядомасці народа і яго вусна-паэтычная 

творчасць. Паняцці «нацыянальны характар», «этнакультурныя стэрэатыпы», 

«аўтастэрэатып», «нацыянальны псіхатып» у іх сувязі з фальклорнай 

свядомасцю і фальклорным мысленнем народа. Нацыянальная сістэма 

духоўных каштоўнасцей і месца ў ѐй фальклору. Напрамкі развіцця 

раннетрадыцыйнай спадчыны і ўласнаэтнічнай творчасці. Розная ступень 

захавання фальклорнай спадчыны ў славянскіх народаў. Карэляцыя 

характару і зместу фальклорнай творчасці з асаблівасцямі нацыянальнага 

псіхатыпу. Характэрныя рысы фальклорнай свядомасці асобных славянскіх 

народаў. Канцэпцыя асобы  ў нацыянальным фальклоры. Музычны і мастацкі 

лад народнай лірыкі. Формы мастацкага адлюстравання нацыянальных 

традыцый і побыту. Адметнасць мовы і мастацкіх сродкаў. 

Дынаміка культурнага структуравання этнічнага побыту на сучасным  

этапе і фальклор.  

 

4.5. Грамадская каштоўнасць нацыянальнага фальклору 

 

Тры аспекты пазнавальнага значэння фальклору: уласна этнічны – для 

носьбітаў фальклорнай традыцыі, краіназнаўчы – для  іншых этнасаў, 

навуковы – для прадстаўнікоў розных навук. Грані гістарызму нацыянальнага 

фальклору – крыніцы звестак пра  ўнутраную гісторыю народа, яго 

светасузіранне, штодзѐнны і святочны побыт. Заканамернасці міфалагізацыі 

этнічнай  гісторыі і рэальнасць. Разуменне сацыяльнай справядлівасці. 

Патэнцыял нацыянальнага фальклору як комплексны сродак выхавання 

калектыву і асобы. Сістэма  грамадскіх каштоўнасцей  у фальклоры. 

Маральны імператыў асобы. Жыццѐвая мараль і мастацкая  этыка 

эратычнага. Каханне як маральна-псіхалагічная  творчасць асобы. Праблемы 

сямейнага  жыцця і сродкі іх выражэння. Механізмы абароны свайго «я» ў 

фальклоры. Праблема маральнага выбару. 

Эстэтычнае багацце нацыянальнага фальклору. Эстэтычныя 

каштоўнасці.  Эстэтычны ідэал ў нацыянальным фальклоры. Суладдзе 

чалавечага і прыроднага, этычнага і эстэтычнага.  

Сусветнае значэнне фальклору ў справе выпрацоўкі сістэмы мастацка-

выяўленчых сродкаў, універсальнай сюжэтабудовы. 

Нацыянальны фальклор – сродак узбагачэння прафесійнага мастацтва, 

крыніца вобразаў, матываў, сюжэтаў. Фалькларызм і міфалагізм літаратуры 

як сацыяльна-культурная і эстэтычная з’ява. Фальклор – паказчык творчай 

адоранасці народа.  

Роля фальклору ў замацаванні і пераемнасці гуманістычных традыцый, 

выхаванні нацыянальнай свядомасці, захаванні нацыянальнай  ідэнтычнасці 

ва ўмовах глабалізацыйных працэсаў. 

 

5. СФЕРА ПОСТКЛАСІЧНАГА ФАЛЬКЛОРУ 

(канец XVIII – пачатак  XX ст.) 

 



Пашырэнне сувязі фальклору з пазатэкставай рэальнасцю. Якасна 

новыя рысы фальклорнага мыслення. Спецыфіка выкарыстання 

традыцыйных сродкаў выразнасці. Арыентацыя на літаратурныя і 

культурныя ўзоры. Змяненне стылѐвай парадыгмы. 

Адметныя рысы посткласічнага перыяду: сацыякультурная 

поліцэнтрычнасць, функцыянальная маргінальнасць, шматвектарная  

дыферэнцыяцыя фальклору (тэрытарыяльная, сацыяльная, прафесійная, 

полаўзроставая). 

Фальклорны дысплей горада, вѐскі, мястэчка: агульныя і  адметныя 

сектары, сустрэчныя патокі культурнай інфармацыі. Лѐс традыцыйнай 

сістэмы  жанраў. Выспяванне  новых з’яў. 

 

5 1 Познетрадыцыйны  фальклор 

 

Аб’ѐм паняцця, тыпалагічная  характарыстыка,  часавыя межы. 

Зрух у фальклорнай свядомасці. Актыўнае асваенне сацыяльнай 

праблематыкі. Ідэйныя і мастацкія акцэнты твораў салдацкага фальклору. 

Драмы герояў адыходніцкага фальклору і іх мастацкае ўвасабленне. 

Дэфармацыя маргінальнай асобы. Паступовае далучэнне познетрадыцыйных 

твораў да класічнага фальклору, успрыманне іх як натуральнай (спрадвечнай) 

часткі народнай культуры. 

Імклівае развіццѐ частушачнага жанру – шэдэўра лірыкі «малых» форм. 

Культурныя вытокі і мясцовыя назвы. Шырыня тэматыкі. Кампазіцыйныя 

тыпы. Фарміраванне ўласнага стылю. Перавага  элегічнага і драматычнага 

модусаў мастацкасці. Грані распрацоўкі камічнага. Новы тып персанажаў. 

Эмацыянальная адкрытасць лірычнага героя. Манера выканання. Асяроддзе 

бытавання. 

Запазычанне частушкі «нізавой» культурай гарадоў і мястэчак. 

Гарадскі  акцэнт у традыцыйнай тэматыцы частушак. 

 

5.2. Гарадскі фальклор 

 

Стваральнікі і выканаўцы. Жанравы склад. Падпарадкаванне  

традыцыйных сродкаў сялянскага фальклору новым ідэйна-мастацкім 

задачам. Уплыў стылю кніжнай паэзіі. Арыентацыя  на літаратурныя 

песенныя ўзоры. Фалькларызацыя часткі песень і рамансаў прафесійнага 

паходжання. Паўпрафесійная і  аматарская песенная творчасць. Феномен 

свецкай кантавай культуры славян. Канты патрыятычныя, лірычныя, 

алегарычныя, жартоўныя, сатырычныя.  Шляхі пранікнення гарадскога 

песеннага фальклору і кантаў у сялянскае асяроддзе. Трансферныя працэсы ў 

культурнай свядомасці вяскоўцаў. 

Фальклорная плынь гарадской культуры. Культура вышэйшых класаў і 

народная традыцыя. Традыцыі, рытуалы, фальклор рабочых, рамеснікаў, 

гандляроў, чаляднікаў і г. д. Гарадскія і цэхавыя святы. Свецкія і рэлігійныя 

відовішчы. Вандроўныя музычныя і тэатральныя гурты. Іх рэпертуар і  роля ў 



распаўсюджанні фальклору. Фальклор шкаляроў і студэнтаў. 

Анакрэантычныя і геданістычныя песні. Пародыі.  

Гарадскія наратывы. Развіццѐ «жорсткага» раманса. 

Зрухі ў гарадской фальклорнай парадыгме. Фактар моды. 

Недастатковая вывучанасць з’яў гарадскога фальклору ў кантэксце гарадской 

культуры XIX – пачатку XX ст. 

 

5.3. Рабочы фальклор 

 

Прафесійна-тэматычная дыферэнцыяцыя рабочага фальклору 

(фабрычна-завадскі, шахцѐрскі, прыіскавы і да т. п.). Нацыянальна выразныя 

з’явы ў складзе рабочага фальклору (уральскія тайныя сказы ў рускім 

фальклоры, шахцѐрскія песні і прыпеўкі – ва ўкраінскім, песні ганчароў – у 

беларускім).  

Тэма цяжкай паднявольнай працы. Мастацкія формы пратэсту супраць 

эксплуатацыі. Песні-жальбы. Фактаграфізм і дакументальнасць. 

Плынь сатырычнай, агітацыйнай і гімнічнай паэзіі. Адметны  стыль 

любоўных і сямейных песень. Творчасць паэтаў-рабочых і фальклор. 

Фальклорная проза рабочых (казкі, сказы,  сацыяльна-утапічныя і 

іншыя легенды, анекдоты, прымхліцы). Яе тэмы  і мастацкія акцэнты. 

Прыказкі, прымаўкі, загадкі. 

Традыцыя сялянскага і мяшчанскага фальклору ў вуснай паэзіі 

рабочых. Узмацненне ролі кніжнай паэзіі і індывідуальнага пачатку. 

Агульныя і адметныя тэндэнцыі развіцця рабочага фальклору ў славянскіх 

народаў. 

 

6. СФЕРА ПОСТФАЛЬКЛОРУ 

 

Аб’ѐм паняцця «постфальклор». Постфальклор – найбольш рухомая, 

няўстойлівая частка сучаснага фальклору, заўсѐдная крыніца новых 

тэндэнцый і традыцый, сховішча маргінальных і парафальклорных з’яў, 

сфера ўзаемадзеяння розных культурных напрамкаў, перакрыжаванне розных 

ідэйных і мастацкіх патокаў і г. д. Гістарычная абумоўленасць 

постфальклорнай карціны з яе няпэўнымі межамі і дыфузійнымі працэсамі.  

Вусная і пісьмовая формы бытавання постфальклору. Песеннікі і альбомы 

(школьны, дзявочы, армейскі, турэмны і пад.). Феномен камп’ютэрнага 

фальклору і  графіці. 

Водгук фальклору на гістарычныя падзеі і сацыяльныя працэсы.  

Рэвалюцыя, вайна, міждзяржаўныя і іншыя канфлікты ў люстэрку 

фальклору. Ленін, Сталін і  дзеячы савецкай эпохі ў фальклоры народаў 

СССР: шляхі міфалагізацыі вобразаў. Псеўдафальклор 30-х і 40-х гадоў: 

ілжэтворчасць і фальсіфікацыі. 

Прапагандысцкія міфы і праўда ГУЛАГа ў творчасці палітвязняў. 

Дыскурс самадзейнай творчасці савецкага часу. 



Другая сусветная вайна і фальклор славянскіх народаў. Антыфашысцкі 

і партызанскі фальклор. Песні дзяўчат-паланянак. Жанры салдацкага 

фальклору. Пераробкі песень паэтаў і кампазітараў. Постваенны наратыў 

(сямейны і аўтабіяграфічны). Асаблівасці аўтабіяграфічных аповедаў (вайна з 

пункту погляду салдата, працаўніка тылу, жанчыны, жонкі, маці і  дзіцяці, 

ахвяры, дзеячаў культуры і г. д. ). Іх збіранне і выданне.  

«Афганскі» сіндром. Хваля фалькларызацыі песеннай творчасці 

«афганцаў». 

Формы фальклорнай  рэакцыі на афіцыйную ідэалагізаваную культуру: 

лірыка-гуманістычная і смехавая. Аўтарская песня ў яе прафесійным і 

аматарскім праламленні. Паэтызацыя натуральных чалавечых пачуццяў і 

рамантызацыя экстрэмальнага. Тэматыка дваровых песень. Сцэнічная 

легалізацыя «жорсткіх» рамансаў і сентыментальных песень. Выбух 

сацыяльна-палітычных анекдотаў. Зніжаная версія вобразаў дзеячаў савецкай 

эпохі. Этыка і эстэтыка «чорнага гумару». Фалькларызацыя «садысцкіх 

вершаў». Сатырычная і  гуманістычная функцыі наіўнага погляду ў 

анекдотах пра Вовачку. 

Постсавецкая культурная прастора. «Ліхія дзевяностыя» і іх «героі». 

Гратэскны вобраз «новага рускага» ў фальклоры. Праблематыка анекдотаў з 

удзелам палітычных і дзяржаўных дзеячаў, работнікаў ДАІ, медыцынскіх і 

іншых устаноў. Новыя  аспекты  этнічных анекдотаў і  жартаў. 

Натуральная і штучная актывізацыя містыка-рэлігійнага фальклору. 

Аповеды пра празорцаў, варажбітак, экстрасэнсаў, чорных і  белых магаў, 

выпадкі цудоўнага вылячэння і г. д. Прымхі, забабоны, прыкметы. 

Спецыфіка аповедаў пра жыццѐ пасля смерці, прароцкія сны і г. д. Грані 

сучаснай  дэманалогіі. Слоўныя формулы магічнай практыкі. Роля СМІ ў 

папулярызацыі містычнага. 

Узмацненне калярэлігійнага фальклору. Сучасныя наратывы пра цуды, 

вернікаў і грэшнікаў, цудатворныя, паказаныя і зніклыя абразы, новыя 

ланшафтныя святыні, «абміранне» і «бачанне». Пратэстанцкая спеўная 

творчасць. Яе роля ў знікненні традыцыйнага фальклору ў Еўропе. 

Сектанцтва і  фальклор. Сучасная інтэрпрэтацыя эсхаталагічнага міфа. Роля 

СМІ ў распаўсюджванні веры ў рэлігійныя  цуды. 

Фальклор прадстаўнікоў розных субкультур, яго роля ў самавызначэнні 

асобы. Субкультурная адзначанасць пародый, пераробак, сюжэтных 

«пераказаў» і «працягаў», «сцѐба», кіча, афарызмаў, «малітваў», павер’яў, 

тостаў, «маразмаў», прысяганняў, праклѐнаў, прымхліц, легенд, запаветаў, 

баек, мемаратаў, чутак, плѐтак і г. д. Сучасныя формы дзіцячага фальклору. 

Folk – струмень эстраднай музыкі, відовішчаў і  перформансаў (аўтэнтыка, 

поп, рок). 

Прадуктыўныя мадэлі фальклорнай і парафальклорнай новатворчасці. 

Аўтарства і псеўдааўтарства. Архетыпы і універсаліі жанравых і  відавых 

новаўтварэнняў. 



Постфальклорная сітуацыя ва ўсходнеславянскіх, паўднѐваславянскіх і 

заходнеславянскіх народаў. Нацыянальна адметнае (напрыклад, фальклорнае 

напаўненне сербскіх графіці). Дээтнізацыя сучаснага фальклору ў Беларусі.  

Сучасны стан і лѐс нацыянальнай фальклорнай традыцыі ў 

іншаэтнічным атачэнні (польскі  фальклор  на тэрыторыі  Беларусі, беларускі 

– у Сібіры і г. д. ).  

Нацыянальныя культурныя цэнтры, іх роля ў захаванні, прапагандзе, 

папулярызацыі фальклорных традыцый у краіне і па-за яе межамі. 

 
 


