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ВІНЦЭНТ ДУНІН-МАРЦІНКЕВІЧ – ФАЛЬКЛАРЫСТ 

 

 Магчыма, для некага такая назва артыкула здасца дзіўнай. Сапраўды, 

Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч (1808 – 1884), як і ўсе рамантыкі пазамінулага 

стагоддзя,  неаднаразова звяртаўся – у камедыях «Сялянка» (1846), «Пінская 

шляхта» (1866), паэме «Гапон» (1854), вершаванай аповесці «Купала» (1856) 

і інш. – да народна-паэтычнай творчасці беларусаў. Аднак гэта, зразумела, 

яшчэ не дае яму права называцца фалькларыстам. Мы ж не ведаем ніводнага 

фалькларыстычнага даследавання пісьменніка, ніводнай ягонай спецыяльнай 

публікацыі запісаў фальклорных тэкстаў -- у адрозненне, скажам, ад яго 

сучаснікаў Аляксандра Рыпінскага [4], Яна Чачота [3], Паўла Шпілеўскага 

[2], Івана Насовіча [1] і некаторых іншых. І ўсѐ ж, думаецца, ѐсць поўная 

рацыя назваць Дуніна-Марцінкевіча фалькларыстам. Паспрабуем даказаць 

гэта на прыкладзе самага ранняга з вядомых нам сѐння твораў пісьменніка – 

лібрэта камедыйнай оперы «Сялянка» («Ідылія»), над якой ѐн працаваў у 

1842 – 1844 гг. і якая выйшла асобным выданнем у Вільні ў 1846 годзе [5].  

 Бадай, ва ўсіх творах першага класіка новай беларускай літаратуры мы 

лѐгка адшукаем узоры беларускай вуснай народнай паэзіі – песні, прыпеўкі, 

прымаўкі, прыказкі, розныя выслоўі. Несумненна, ѐн іх запісваў, паколькі 

ўтрымаць у галаве вялікую колькасць фальклорных адзінак, прычым 

успомніць іх у адначассе, падчас творчай «ланцуговай рэакцыі», проста 

немагчыма. Ды і натура майстра мастацкага слова такая, што, нешта цікавае 

пачуўшы, ѐн не можа гэтага не занатаваць.  Мяркуючы па ўсім, у Дуніна-

Марцінкевіча была вялікая калекцыя фальклорных твораў, сабраная ім у 

розных мясцінах Беларусі, найперш на Бабруйшчыне, дзе ѐн нарадзіўся і 

правѐў свае юнацкія гады, і на Валожыншчыне, дзе пражыў большую частку 

свайго сталага жыцця і напісаў усѐ, што мы сѐння ведаем. Хутчэй за ўсѐ такія 

запісы захоўваліся ў яго хатнім архіве, у знакамітым старым куфры, куды ѐн 

складаў рукапісы арыгінальных твораў і які, як вядома, згарэў, на жаль, разам 

з хатай у часе пажару ў Люцінцы.  Тым не менш сѐння мы хаця б часткова 

можам аднавіць тыя запісы, і аднавіць у іх аўтэнтычнасці, што пацвердзіць 

наша выказванне пра Дуніна-Марцінкевіча як аднаго з самых першых 

беларускіх фалькларыстаў, актыўнага збіральніка скарбаў народнай 

творчасці амаль два стагоддзі таму назад. І ў гэтым нам дапаможа сам спосаб 

выкарыстання пісьменнікам асобных фальклорных тэкстаў. 

 Мы звычайна гаворым пра творчае выкарыстанне фальклору ў 

арыгінальнай пісьменніцкай працы. Маецца на ўвазе наступнае: паэт, празаік 

або драматург, звяртаючыся да твораў розных фальклорных жанраў (казкі, 

песні, прыказкі і прымаўкі і г. д.), выкарыстоўвае іх для вырашэння сваіх 

пэўных мастацкіх задач – стварэння канкрэтнага хранатопа твора, 

мадэлявання яго сюжэтнай канструкцыі, для вобразнай (у тым ліку моўнай) 

характарыстыкі персанажаў і інш. Пры гэтым, як правіла, сюжэты, матывы,  

фальклорныя моўныя клішэ і г. д. у новай мастацкай сістэме, якой з’яўляецца 



прыгожае пісьменства, некалькі (а часам і значна) відазмяняюцца. Вылучаць 

іх з літаратурных твораў, рэстаўрыраваць у «чысты» фальклорны кампанент, 

часта немагчыма, дый няма патрэбы. Такое стаўленне да беларускага 

фальклору мы можам назіраць у творчасці Адама Міцкевіча, Яна 

Баршчэўскага,  Яна Чачота, Уладзіслава Сыракомлі… 

 Што да Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча, то характар выкарыстання ім 

асобных кампанентаў з адметнай сістэмы беларускай вусна-народнай 

творчасці, у першую чаргу песень, прыказак, прымавак, выразна 

своеасаблівы.  Іх ѐн выкарыстоўваў (перш за ўсѐ ў ранні перыяд творчасці), 

як кажуць, жыўцом, без аўтарскай апрацоўкі, звычайна без змен устаўляў у 

свае творы. Такія ўстаўкі  мы называем аплікацыямі [*2]. Перад аплікацыямі, 

як правіла, з’яўляліся своеасаблівыя «падводкі», якія адмяжоўвалі маўленне 

аўтара (персанажа) ад фальклорнага тэксту: «Знаеш прымоўку: …», «Знаеш 

прыгаворку: …», «Знаеш прыпавесць: …», «Добра кажа тая прыгаворка: …» і 

г. д.  

 Чым выкліканы такія шматлікія аплікацыі (іх у «Сялянцы» налічваецца 

каля 120)? Адказаць на гэта пытанне адназначна нельга. Праявілася тут, 

несумненна, добрае веданне Дуніным-Марцінкевічам фальклорных тэкстаў, 

своеасаблівы яго піетэт перад імі. Відаць тут і некалькі наіўны, 

просталінейны спосаб выкарыстання фальклору ў беларускай мастацкай 

літаратуры новага часу на самым раннім этапе яе развіцця (канец ХУІІІ – 

пачатак ХІХ ст.). Разам з тым, думаецца, такое, аплікацыйнае, выкарыстанне 

малых фальклорных жанраў абумоўлена жаданнем пісьменніка ўвесці іх не 

толькі ў мастацкі, але ў навуковы, а таксама ў сацыякультурны кантэкст. Што 

да навуковага, то друкаванне ў нязменным выглядзе прыказак, прымавак, 

песень у складзе мастацкіх твораў было адначасова і адной з першых у 

беларускай фалькларыстыцы іх публікацыяй. Як мы ведаем, найбольш раннія 

запісы беларускіх народных песень, прыказак і прымавак з’явіліся ў кнізе А. 

Рыпінскага «Беларусь» (Парыж, 1840). Але, надрукаваная за мяжой, прычым 

з выразнымі антыцарскімі выказваннямі, яна ў тагачаснай Беларусі 

распаўсюджвацца не магла. Каля 200 прыказак і прымавак, разам з 

некаторымі песнямі, увайшлі ў зборнік Я.Чачота «Вясковыя песенькі з-над 

Нѐмана і Дзвіны, некаторыя прыказкі і ідыѐматызмы», надрукаваны ў Вільні 

ў тым жа, што і «Сялянка», 1846 годзе. Вось, бадай, і ўсѐ, на што хоць 

тэарэтычна (але, зразумела, не практычна) мог абаперціся пісьменнік, 

ствараючы «Сялянку». Што да сацыякультурнага кантэксту, то ў сваіх творах 

арыгінальнае багацце беларускай народнай паэзіі пісьменнік наглядна 

дэманстраваў сваім чытачам з выразнымі асветніцкімі і выхаваўчымі мэтамі. 

Бо чытачамі (а ў час спектакляў – слухачамі) у той час былі ў першую чаргу 

прадстаўнікі апалячанай шляхты, якія і да сялян, і да ўсяго беларуска-

сялянскага ставіліся грэбліва. А «чыстая ж», самай высокай пробы паэзія 

гучала менавіта з сялянскіх вуснаў! Значыць, і да сялян, і да беларускай мовы 

стаўленне пануючага класа, на думку пісьменніка, павінна было змяняцца, 

паляпшацца… 



 У дадзенай публікацыі ўзоры беларускага фальклору ў запісах Дуніна-

Марцінкевіча ўзяты з арыгінальнага двухмоўнага (беларуска-польскага) 

лібрэта камедыі-оперы «Сялянка» [*2]. Як вядома, у «Сялянцы» на 

беларускай мове гавораць войт Навум, Ціт і іншыя прыгонныя сяляне, на 

польскай – мясцовае панства. У арыгінале беларускі тэкст, як і польскі, 

запісаны лацінскімі літарамі. Тут жа яны заменены на аналагічныя 

кірылічныя. Пры гэтым характар тагачаснага напісання (вымаўлення) 

захоўваецца, што дае, апрача ўсяго іншага, магчымасць убачыць адметнасць 

беларускай мовы пачатку ХІХ ст., літаратурны варыянт якой адным з 

першых замацоўваў Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч. 

 

Парэміі 

(прыказкі, прымаўкі, ідыѐмы) 

Аб воўку памоўка, а ѐн тут. 

Абецанка цацанка, а дурному радасьць. 

Аддай Боская Богу, панская – пану. 

Апошніх сіл дабываць [Ціт: А мыж такі апошніх сіл дабываем, штоб на іх 

(паноў. – В. Р.) прыхаці зарабіць.] 

Ат Бога грэх і ат людзей сьмех. 

Ат ліха ціха, а дабра ня чуваць. 

Блѐкату наесьціся [Наум: …а лятае! а бегае! як бы блѐкату наеўся.]. 

Брухам стол атсунуць [Наум: …ні калі я ў цябе брухам стол атсунуў, і 

маўчаць не буду]. 

Ведаў Бог, каму не даў рог. 

Весел, як сват на вясельлі, здароў, як вада, а багат, як зямля. 

Веліць пан, то скачы, уража! 

Вешацца на шыю [Наум: …падсядзь к вам, дак і самі вешаецяся на шыю.]. 

Вушы вянуць [Наум: У пана аж вушы павялі.]. 

Вялікага сабакі вялікі брэх! 

Гдзе толька мужык з слаўцом, там за нім пуга з узлом. 

Гдзе увеселеньня, там і прэбачэня. 

Горш, калі баішся: і ліха ня мінеш, і надрыжышся. 

Госьць у дом, Бог у дом. 

Гỳбы не жалаваць [Наум: Відна, кум, што ты ўчора губы ня жалаваў.]. 

Да Бога высока, да пана далѐка. 

Дабры' бабры [Наум: …відна, што дабры бабры.]. 

Да пары збан ваду носіць. 

Даць чосу ў спіну [Наум: Цяпер мы паганьску сыну Дадзім добра чосу ў 

спіну!]. 

Дзеўка як цэўка, а як гляне, дык і серца дастане. 

Дзеўкі так любяць, што за кулакамі і свету божаго ня відаць. 

Духі вытрасьці [Ціт: Бо калі ѐн далей так над намі здзекавацца ня перастане, 

то ўсе духі вытрасе.]. 

Жонка як галубка, ціха як авечэчка, прыгожа як красачка. 

Жонку любі, як душу, а трасі, як грушу. 



Зубоў не пазьбіраць [Юлія: Атчапіся, бо як трэсну, то і зубоў не пазьбіраеш.]. 

І адсюль гарачо, і адтуль балячо. 

І рыбы ня хачу, і адзежкі ня змачу. 

І сьцены маюць вушы. 

Каб жа я каму калі што якое, а то ніколі нікому нічога… 

Калі важыў на рыбу, трэба важыць і на юшку.  

Калі маеш грошы, то ня будзеш босы. 

Калі шанцуе, то і Халімон танцуе. 

Канцы ў ваду [Наум: Тагды гарэлка на стол, ручнікі гатовы, дай канцы ў 

ваду.]. 

Кінь назад, а знайдзеш пярэд сабою. 

Кроў высысаць [Ціт: Якжэ нам быць шчырымі, калі яны (паны. – В.Р.) з-пад 

ногця кроў нам высысаюць…]. 

К сэрцу прыпадаць [Наум: …бо ты мне штось вельмі к серцу прыпала.]. 

Куды еду, туды еду, да ўсѐ карчмы ня міну. 

Куды кінь, то клін. 

Куды чорт не даступіцца, туды бабу пашле. 

Любіў добрая, палюбі ж і злоя.  

Мароз па скуры [Навум: Хоць чалавек ня баіцца, а штось па скурэ мароз так 

і падзірае!]. 

Маўчу, дык, пэўне, замуж хачу. 

Мая душа не крывая, усѐ прымая. 

Мужык як варона, а хіцѐр як чорт. 

Мужык п’ець, як у леечку льець, а як прыдзецца плаціць, то як дурань 

маўчыць. 

Мужык дурэнь, як умее, так і пее. 

Мяцеліца вымеце [Наум: …кланяйся нізка, пакуль яго мяцеліца ат нас 

вымяце.]. 

Над сіратою Бог з калітою. 

На злодзею шапка гарыць. 

На чужы лоб сягаючы, трэба і свой наставіць. 

Не рад, што б’юць, да яшчэ і нагамі трапечэць. 

Няведаньня – нягрэшэньня. 

Ня ведаўшы броду, ня сунься ў воду. 

Павер жыдỳ на сваю бяду. 

Пакорнае цялятка две маткі ссець. 

Палавіць катоў у мяшок [Наум: Нічога, Пане! Палавілі катоў у мяшок.]. 

Па ночы ўсе каты шэры. 

Паньска вока каня тучыць. 

Паньская міласьць, жончына вернасьць, дружба жыдоўская – усѐ чартоўская. 

Папаўся, жучку, у панскую ручку [Наум: Папаўся наш пане жучку да ў 

паньскую ты ручку.]. 

Патуль пій да еш, пакуль рот свеж: бо як умрэш, то і калом ня ўпрэш.  

Пій, да розуму не прапій. 



Праўдаю і вераю служыць [Наум: Мы ж табе будзем праўдаю і вераю 

служыць.]. 

Прышчаміць зубамі язык [Наум: Ляпей прышчамі зубамі язык…]. 

Раньняя пташэчка крылькі цярэбіць, а позьняя вочы працірае. 

Распіразаць бруха [Наум: Ня адзін дарамаз’ед за яго сталом распіразаў 

бруха.]. 

Самі з усамі [Наум: Мы і самі з усамі.]. 

Саўка на куце ня будзе! 

Сем бед, да адзін атвет. 

Сказана, як звязана [Наум: Дзельна! шчэра сказана, як звязана.]. 

Скора едзе той, хто мажэ. 

Скура ў рабоце [Наум: Бо як пачуе чы даведаецца Камісар, то і скура будзе ў 

рабоце і апошнюю авечку адбярэ.]. 

Слово сказано, дай дзела звязано. 

Смалой лезьці ў вочы [Ціт: Атчапіся, жонка, ня лезь смалой у вочы.]. 

Сужэнаго да ражэнаго і канѐм не аб’едзеш. 

Сушыць сэрца [Наум: …дак скажы, да ня сушы серца вайтоўскаго.]. 

Ты з варот, а ѐн чэрэз плот. 

Чаго ж бы плакаў сьлеп, каб відзяў сьвет. 

У вачах пазелянець [Ціт: Дык і я цябе як трасану, дык у вачах пазялянее]. 

У вушах звінець [Наум: А Ясьне Вяльможны Пан Пісар так на яго накрычаў, 

што аж мне ў вушах і цяпер звеніць.]. 

У кулак затрубіць [Наум: А калі ена (бяда. – В. Р.) к нам прыдзя, то пэўна на 

бяду нашаго гада Камісара: бо штось ѐн вельмі цяпер у кулак затрубіў]. 

У цемя біты [Наум: …і я ў цемя ня біт]. 

Хоць кум, да сабака. 

Хто апарыцца на малацэ, той і на ваду дмухае. 

Хто б пазнаў дзятла, штоб ня яго нос? 

Хто каго любіць, той таго чубіць. 

Хто пад кім яму капае, часта сам у ее ўпадае. 

Хто парася ўкраў, таму ў вушах пішчыць. 

Хто пытае, той ня блудзіць. 

Хто пярабірае чы часто мяняе, у таго заўсѐды хамут гуляе. 

Цягаў воўк, пацяглі воўка. 

Чы ты ягодка не з нашаго агродка? 

Штоб цябе параліш узяў! 

Што напішэш пярцом, то ня вырубіш тапарцом. 

Ядзэня было многа, але піцэня і прымусу саўсім ня было. 

Языка не шчадзіць [Наум: Мы ж языка не шчадзілі, добра яму засалілі.]. 

Яке дрэво, такі клін, які бацька, такі сын. 

Як анялочак [Хор сялян: Прыгожа як анялочэк.]. 

Як воўк мяса [Наум: Пасуць ее, як воўк мяса]. 

Як глянуў, так і грануў. 

Як граззю ў вочы [Наум: Ото ж рынуў прымаўкай, як гразю ў вочы!]. 

Як гусі за гусаком [Наум: Станьцяш усе за мною, як гусі за гусаком.].  



Як з гадам [Ціт: …як з гадам, (паны. -- В.Р.) з мужыком абходзяцца.]. 

Як п’яўка [Ціт: Ты як п’яўка, усюб кроў з нас выссаў!]. 

Як матылѐчак [Хор сялян: А лѐгка як матылѐчэк.]. 

Як мятлой [Наум: …яго атсюль як мятлой вымяцем.].  

Як пярцом [Наум: …рынуў слаўцом, як пярцом.]. 

Як родны бацька [Наум: Нябошчык стары пан… быў нам як родны бацька.]. 

Як сакол [Наум: …наежыўся як сакол]. 

Як цялята [Наум: Калі ахота начата, Што ж стаіце, як цялята?]. 

Як чайка з зáмара [Наум: Прыляцеўжэш ты к нам, як чайка з зáмара.]. 

Як ягадка [Наум: Бог даў дзеўку як ягадку]. 

Як яснае солнышка [Наум: А ты ж нам дарагі госьць, як ясная солнышка.]. 

 

Народныя песні 

 

Вітальная 

Да прыбывайжэ к нам, яснае солнышка, 

Да асьвяціж ты нам белы аконышка! 

Да разцветай у нас, прыгожа красачка! 

Да прыгалубжэ нас, мілая ласачка! 

Доўгож мы ждалі ця, наш ты кароліку! 

Палѐтайжэ пры нас, смелы саколіку.  

 

(На мелодыю «Мяцеліцы» 

Як пашоўжэш наш каваль, наш каваль 

З каваліхаю на баль, дай на баль, 

Да маруднаж ѐн ідзе, ѐн ідзе, 

Дай дарожкі не найдзе, не найдзе; 

Не пашоўжэш там, гдзе брод, там, гдзе брод, 

Да палез ѐн там, гдзе лѐд, там, гдзе лѐд. 

Ён ня бордзы на хаду, на хаду, 

Ззябіў жонку на ляду, на ляду! 

Бадай таго каваля, каваля 

Мяцеліца замяла, замяла, 

Што ѐн яе маладу, маладу 

Да змарозіў на ляду, на ляду. 

 

На мелодыю «Дуды» 

Я цяцѐрку злавіў, ух я! 

Чы ня дудка была? 

Весялушка была, 

Весяліла мяне 

На чужой старане. 

Было ў бацькі тры сыны, 

Да ўсе яны Васілі: 

Адзін оўцы пасе, 



А той хадакі пляце, 

Трэцій сядзіць на камені, 

Дзяржыць дуду на рамені. 

Як павесіў я дуду 

Дай на зялѐным дубу, 

Мая дудка звалілася, 

На кусочкі разбілася! 

Чы ня дудка была, 

Вясялушка была, 

Вясяліла мяне 

На чужой старане. 

 

Прыпеўкі 

 

Хадзі, дзеўка-чарнабрэўка, 

Са мной ў скок. (Двойчы) 

Прышчурыся і вазьміся 

Смела ў бок. (Двойчы) 

 На вуліцы тры курыцы і пявун. 

Любі мяне, чарнабрыва, як Наум. 

 А хто любіць гарбуз, гарбуз, 

А я кацярыцу; 

А хто любіць дзяўчыначку, 

А хто маладзіцу. 

 А хто любіць гарбуз, гарбуз, 

А я люблю дыньку; 

А хто любіць гаспадара, 

А я гаспадыньку. 

 
ЗАЎВАГІ 

 

*1. Пра аплікацыю падрабязней гл.: Рагойша Вячаслаў. Паэтычны слоўнік.   Мн., 2004. 

*2. Упершыню як двухмоўная опера «Сялянка» была пастаўлена ў Мінскім гарадскім 

тэатры 9 лютага 1852 г. Сѐнняшнія чытачы «Сялянкі» (як і гледачы «Ідыліі» ў 

Нацыянальным драматычным тэатры імя Янкі Купалы) ведаюць твор па яго чыста 

беларускім варыянце, польскі тэкст для якога ў свой час пераклалі Язэп Лѐсік (проза) і 

Янка Купала (вершы). Арыгінал твора ўпершыню перадрукаваны ў падрыхтаваным Я. 

Янушкевічам юбілейным выданні: Дунін-Марцінкевіч Вінцэнт. Збор твораў: у 2 т. Мн., 

2008. Т. 1. С. 40 – 93. 
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