
          Таццяна Лук’янава  

 

ФАЛЬКЛОРНАЯ СВЯДОМАСЦЬ ЯК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРНАГА 

 

Мастацкая спецыфіка фальклорнага твора вызначаецца не толькі 

своеасаблівасцю яго прыроды, функцыянальнай ролі, бытавога прызначэння, 

у значнай ступені яна залежыць ад пэўнай мадэлі свядомасці, якая закладзена 

ў гэты твор, а больш дакладна – ад адметнасцей мастацкай калектыўнай 

свядомасці. Калектыўная фальклорная свядомасць носьбітаў беларускай 

вуснапаэтычнай традыцыі – гэта частка нацыянальнай свядомасці беларусаў, 

якая валодае, як адзначаюць айчынныя навукоўцы, адноснай самастойнасцю. 

Яе актыўнасць «знайшла выяўленне ў выбіральных адносінах да агульнай 

культурнай спадчыны ўсходніх славян, у захаванні адных фальклорных 

жанраў, сюжэтаў, вобразаў і ў абыякавасці да другіх, у своеасаблівасці 

пошуку шляхоў пашырэння жанрава-стылѐвай базы нацыянальнага 

фальклору і ў распрацоўцы новых, арыгінальных формаў і сюжэтаў» [1, 392]. 

Чым архаічней фальклор, тым бліжэй ѐн да міфатворчасці [4, 3]. 

Тлумачыцца гэта моцным уплывам міфалогіі на фальклорную свядомасць, 

асабліва на ранніх этапах развіцця грамадства, яе залежнасцю ад стэрэатыпаў 

міфалагічнага мыслення. Хаця апошнія, як паказваюць сучасныя 

даследаванні, аказаліся надзвычай жыццяздольнымі і дагэтуль праяўляюць 

сябе ў самых розных сферах. Калі міф сакральны, у яго вераць безумоўна, а 

яго свядомасць – адзіная і ўсеагульная для першабытнага калектыву, то 

фальклор, нават калі ѐн выконвае сакральныя функцыі, мае пераважна 

мастацкую прыроду.  Эстэтычнаму тут належыць першае месца, сакральны 

кампанент займае падпарадкаванае становішча, пашыраючы сэнс 

эстэтычнага.  Фальклорныя веды аб свеце прадстаўлены ў адметнай, 

мастацкай форме, і ў залежнасці ад таго, якой іменна, у іх могуць верыць або 

не верыць, а фальклорная свядомасць – толькі частка агульнай структуры 

калектыўнай (і індывідуальнай) свядомасці. Для нацыянальнай свядомасці 

беларусаў люба і міла ўсѐ навакольнае асяроддзе. У сваім сінкрэтычным 

адзінстве прасторы і часу яно называецца Радзімай (вялікай і малой) або 

Бацькаўшчынай. Інакш у міфалагічнай свядомасці, дзе прастора 

расчляняецца па аксіялагічнай восі на аб’екты, створаныя богам (зямля) і 

чортам (балоты, горы). А для фальклорнай свядомасці несумненнай 

рэальнасцю з’яўляецца эстэтычна значны вобраз зямлі. 

 Вызначальнай рысай фальклорнай свядомасці з’яўляецца моцны 

выяўленчы пачатак. Цалкам відавочна, што свет, створаны ў легендах пра 

паходжанне зямлі і балот, – мастацкі. Ён адрозніваецца ад рэальнага і 

міфалагічнага іншага роду сістэмнасцю, пабудаванай на супрацьпастаўленні 

брыдкага і прыгожага. Міфалагічная падзея стварэння зямлі падаецца як 

эстэтычны акт: «Рабіў Бог зямлю. Выгладзіў, выдзелаў – люба паглядзець. 

Гладзенькая, кругленькая, як шпакова яйка. Адляцеў троху воддаль дый 

дзівіцца з сваѐй працы, што добра ўдалося» («Адкуль горы ды балоты» 

[2, 35]). Як вядома, ідэі і пачуцці, выражаныя ў мастацкай форме, валодаюць 



вялікай сілай уздзеяння, а таму засвойваюцца на ўзроўні звычайнай 

свядомасці значна лягчэй за тыя, якія прапануюць іншыя формы культурна-

грамадскага ўздзеяння. Дзякуючы гэтаму фальклорная свядомасць набыла 

важнейшую для народнай культуры функцыю накапляльніка і транслятара 

традыцыйных уяўленняў, у тым ліку і міфалагічных, хоць часам і не яўна. 

На нашу думку, было б занадта вузка вызначаць фальклорную 

свядомасць толькі як мастацкую свядомасць калектыву. Сам фальклор 

сучасныя мастацтвазнаўцы лічаць мастацтвам не ў поўнай меры. Згодна з 

эстэтычным слоўнікам, «фальклор з’яўляецца адначасова мастацтвам і не-

мастацтвам» [7, 79]. Улічваючы шматфункцыянальнасць фальклору, яго 

цесную сувязь з рытуальна-абрадавай сферай, пранізванне ім літаральна ўсіх 

сфер народнага жыцця, становіцца відавочна, што фальклорная свядомасць 

не зводзіцца толькі да мастацкага кампанента, яна значна шырэй. Аднак для 

даследавання вуснапаэтычных твораў мастацкі кампанент фальклорнай 

свядомасці мае першаснае значэнне. 

Найбольш агульныя рысы фальклорнай свядомасці як «мастацкай 

свядомасці стваральнага калектыву» адзначыў Б.М. Пуцілаў у сваѐй працы 

«Метадалогія параўнальна-гістарычнага вывучэння фальклору» (1976). На 

яго думку, фальклорную свядомасць можна вызначыць як «спецыфічную 

светапоглядна-эстэтычную прызму», уласцівую толькі фальклору, «скрозь 

якую праламляюцца калектыўныя ўяўленні» [5, 181]. Вучоны таксама дадае, 

што «фальклорная свядомасць абумоўлена агульным светапоглядам, але, 

з’яўляючыся вытворным ад яго, валодае адноснай самастойнасцю і не 

супадае з ім у сваѐй структуры і ў характары мадэліравання аб’ектыўнай 

рэчаіснасці» [5, 181]. Фальклорная свядомасць арыентавана на адметную 

эстэтыку, для якой характэрна перавага фантастычнага над эмпірычным, 

ідэальнага над рэальным, умоўнага над верагодным, гіпербалізацыя, 

выдумка, абагульненні на ўзроўні пажаданага і інш. Зразумела, што ў розных 

жанрах фальклору яна праяўляецца па-рознаму  праз спосабы арганізацыі 

мастацкага матэрыялу і адметнае паэтычнае бачанне свету. Фальклорная 

свядомасць выступае своеасаблівым рэгулятарам  мастацкіх адносін  з 

рэчаіснасцю, вызначае параметры фальклорнага быцця, фальклорныя 

арыенціры і, дзякуючы творчай дзейнасці, здольная ўплываць на ўмовы 

свайго існавання.  

Фальклорная свядомасць валодае ўласцівасцямі, найбольш важнымі з 

якіх з’яўляюцца, з аднаго боку, яе устойлівасць, а з іншага – адносная 

зменлівасць. Мяняецца свет, які прапускаецца праз фільтры фальклорнай 

свядомасці, мяняецца і яна сама, аднак вельмі павольна і непрыкметна для яе 

носьбітаў. Калектыўны практычны вопыт назапашваўся стагоддзямі і 

засяроджваўся ў традыцыі, якая выступала адзіным дастаткова надзейным 

фундаментам існавання калектыву. Паколькі традыцыя, згодна з                     

К. В. Чыстовым, «інтэгравалася, замацоўвалася і акумулявалася» пераважна 

«ў фальклорнай форме» [6, 8], то фальклорная свядомасць таксама ў значнай 

ступені традыцыйная. На мастацкім узроўні гэта праяўляецца ў 

стэрэатыпным, формульным апісанні разнастайных бакоў сацыяльнай і 



прыроднай рэальнасцей, а таксама залежнасцю ад пэўных мастацкіх норм і 

прынцыпаў.  

Думка пра тое, што за павер’ямі, прыказкамі, загадкамі, легендамі, 

казкамі стаяць адметныя сістэмы мыслення, не новая ў фалькларыстыцы. Але 

пытанне аб тым, што гэта за сістэмы і як яны функцыяніруюць, як, дарэчы, і 

шмат іншых пытанняў, звязаных з асаблівасцямі функцыяніравання 

чалавечай псіхікі, дагэтуль застаецца без адказу. Фальклорная творчасць, як 

піша Б. М. Пуцілаў, уяўляе сабой «складаны, працяглы ў часе працэс 

нараджэння, складання і эвалюцыі твора шляхам слоўнага (або слоўна-

музычнага) пераўтварэння, пераўвасаблення, пераасэнсавання, адмаўлення 

пэўнай перадтэкставай, дафальклорнай рэальнасці (у выглядзе сістэмы 

ўяўленнняў, абрадаў, іх элементаў, эмпірычных назіранняў і ўражанняў і г.д.) 

або ўжо існаваўшай раней рэальнасці фальклорнай (у выглядзе сюжэта, 

тэксту, сістэмы жанру і г. д.)» [5, 179]. Функцыя «пераўтварэння», 

«пераасэнсавання» рэальнасці належыць працэсу фальклорнага мыслення. 

Мысленне – катэгорыя, якая абазначае «працэсуальнасць 

функцыяніравання свядомасці» [3, 665]. Фальклорнае мысленне ўяўляе сабой 

працэс творчай перапрацоўкі элементаў пазамастацкай і мастацкай 

рэчаіснасці ў завершаны свет фальклорных твораў, што адбываецца ў 

слоўнай форме і ў межах пэўнай традыцыі. Напрыклад, штуршок да 

з’яўлення тапанімічных наратываў даюць пытанні «Адкуль?», «Чаму?», 

«Як?» і да т. п. Пры адказе на іх фальклорнае мысленне носьбітаў вусна-

паэтычнай традыцыі задзейнічае шырокае кола пазамастацкіх рэалій, сярод 

якіх назва вѐскі (урочышча, кургана, рэчкі, балота), міфалагічныя ўяўленні, 

атмасферныя з’явы, элементы мясцовага пейзажу і побыту, дэталі 

грамадскага ладу і г. д. Аповед абапіраецца на «жыццѐвую» падзею 

(кропкавую або працяглую), але афармляецца згодна з жанравым канонам, 

мадэль якога ўжо прысутнічае ў фальклорнай свядомасці. Стыль выказвання 

пазбаўлены рытарычнасці. Для яго характэрны тэмпаральныя формулы з 

адпаведнымі апорнымі элементамі: пазначэння няпэўнага часу («калісьці», 

«раней», «даўным-даўно», «некалі», «прыблізна», «было», «жыў» і інш.), 

неакрэсленага пачатку звычайнай або адзінкавай (прэцэдэнтнай) падзеі 

(«аднойчы», «неяк», «адзін раз») і яе выніку («таму», «адсюль», «пазней», «з 

таго часу», «у памяць», «і вось», «пасля», «потым», «так», «і пайшло», «і 

сталася», «ад гэтага» і інш.). Як бачна, мастацкі хранатоп уяўляе спалучэнне 

канкрэтнай геаграфічнай прасторы і няпэўнага часу. Вобраз падзеі можа мець 

розную модусную афарбоўку, вар’іравацца ад нейтральнай (паведамленне) да 

трагічнай, драматычнай, рамантычнай, камічнай і інш. Напрыклад: 

«...Страшная падзея адбылася ў ноч перад Вялікаднем. Гэта свята святкаваў 

кожны, толькі шавец, прагны да багацтва і грошай, шчыра працаваў у гэту 

ноч. Разгневаўся Бог і паслаў вялікую кару на шаўца. Чулі людзі, як у шуме 

ветру, у грукаце і стогнах збывалася кара. Ніхто не знаў, якой нечаканай 

смерцю памѐр шавец. Яго хата ператварылася ў невялікі камень, які падобны 

на звычайную сялянскую хатку. Камень на тым самым месцы захаваўся і да 

нашых дзѐн. З тых пор людзей, якія жылі непадалѐк, сталі называць 



каменцамі, а самую вѐску – Камень» («Чаму вѐска называецца Камень» [2, 

305]). 

Трэба таксама адзначыць, што фальклорнае мысленне трансфармуе 

абраныя бакі рэчаіснасці не проста ў вуснапаэтычныя творы, а ў творы 

пэўнага жанру. Гэты працэс мае характар заканамернасці і залежыць, як 

паказалі назіранні, у першую чаргу ад абранага прадмета мыслення. Няцяжка 

заўважыць, што такія жанры і жанравыя разнавіднасці, як былічка, рэлігійная 

легенда, звязаны з асэнсаваннем носьбітамі вуснапаэтычнай традыцыі 

пераважна звышнатуральнага свету; этыялагічныя, тапанімічныя легенды, 

небыліцы – з асэнсаваннем свету прыроднага; этнаганічныя, гістарычныя 

легенды, сказы – грамадства і грамадскіх адносінаў. Дадзенае назіранне 

дазваляе выказаць меркаванне, што фальклорнае мысленне мае не 

суцэльную, а жанрава дыферэнцыраваную будову, што, у сваю чаргу 

дазваляе вылучаць жанравае мысленне. 
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