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ЕЎЛАЛІЯ КАЗАНОВІЧ І ЯЕ ЗАПІСЫ  

БЕЛАРУСКАГА ФАЛЬКЛОРУ 1910 – 1914 ГГ. 

 

Па сведчанні многіх навукоўцаў, беларуская вусна-паэтычная 

творчасць – адна з найбагацейшых у славянскім свеце. Пра што, у 

прыватнасці, сведчыць вядомая выдавецкая серыя «Беларуская народная 

творчасць», што ўбачыла свет у 45 тамах (Мінск, 1970 – 1998). І гэта пры 

тым, што ў мінулым многія выдатныя фальклорныя творы ў выніку 

неспрыяльных для беларускага народа абставін не былі своечасова запісаны, 

апублікаваны і страчаны для нас назаўсёды. А да многіх па тых ці іншых 

прычынах і рукі даследчыкаў яшчэ не дайшлі. Як, напрыклад, да 

фальклорных тэкстаў, запісаных Еўлаліяй Паўлаўнай Казановіч (1885 – 

1942). 

Аднак хто ж такая Еўлалія Казановіч, пра якую зусім нядаўна стала 

вядома дзякуючы нястомнаму краязнаўцу і пісьменніку, стваральніку 

ўнікальнага гербоўніка беларускай шляхты Анатолю Васільевічу Стацкевічу-

Чабаганаву, з яго кнігі «Я – сын Ваш: Казановичи герба «Гржимала»» [2]. 

Нарадзілася Еўлалія Паўлаўна ў 1885 годзе ў сям’і калежскага 

рэгістратара Магілёўскай губерніі памешчыка Паўла Гілярыявіча Казановіча, 

сына героя Барадзінскай бітвы паручыка Гілярыя Казановіча. Паспяхова 

скончыла Магілёўскую жаночую гімназію, пасля яе – аддзяленне рускай 

славеснасці гісторыка-філалагічнага факультэта Санкт-Пецярбургскіх 

Вышэйшых жаночых (Бястужаўскіх) курсаў. У час вучобы ў сталіцы 

Расійскай імперыі падрыхтавала шэраг семінарскіх прац, звязаных з 

фальклорам і народнымі гаворкамі яе родных мясцін: «Пра беларускую 

батлейку», «Пра валачобныя песні», «Пра гаворкі Магілёўскай губерні». 

Гэтыя працы ў значнай ступені засноўваліся на фактычным матэрыяле, 

сабраным яшчэ летам 1910 года. У прыватнасці, сярод Казановічавай 

калекцыі беларускіх народных песень Магілёўшчыны (Чачэрская, Расонская, 

Кармянская, Доўская, Кісцянёўская, Гарадзецкая і некаторыя іншыя воласці) 

– жніўныя («А зелена, зелена / У лузе трава», «На моры вутачка купалася», 

«А ўзыдзі, узыдзі, / Зорачка вячэрняя», «Чаго зара рана ўзышла?», «Між гор, 

між гор / Дарожачка ляжала»), вяснянкі («Каля садзіку, / Ой каля садзіку»), 

вясельныя («Стукнула, грукнула / На дварэ…», «Дай жа Божа свёкарка, / Як 

роднага татачку», «Запрагайце ж таткавых коней, / Божа ж мой!», «Ляцелі 

гусачкі цераз сад, / Крыкнулі Марутку на пасад»), хрэсьбінныя («Ты кума 

мая, ты кума мая…», «Каб я знала, каб я ведала, / Што ты ў мяне бабаю 

будзеш…»). У 1911 г. гэтую калекцыю беларускіх народных песень ва 

ўласных запісах Е. Казановіч перадала ў рукапісны аддзел бібліятэкі 

Імператарскай акадэміі навук у Санкт-Пецярбурзе (цяпер – Расійская 

нацыянальная бібліятэка), дзе яны захоўваюцца і зараз. Да асобных з песень 

прыкладзены ноты. 



У 1913 г., адразу пасля заканчэння Бястужаўскіх курсаў, Е. Казановіч 

была запрошана на працу ў Санкт-Пецярбургскі Інстытут рускай літаратуры 

(Пушкінскі Дом). Яе праца, па ўласных успамінах, была «ў тым, каб сачыць 

за бягучай літаратурай, усімі кніжнымі каталогамі і аб’явамі для папаўнення 

бібліятэкі Пушкінскага Дома; апрача таго, весці яго карэспандэнцыю і 

далейшую бібліятэчную справу» [2, 92]. З 1913 па 1929 гг. Е. Казановіч 

загадвала бібліятэкай Пушкінскага Дома, у час рэвалюцыйных падзей 1917 г. 

і пасля іх самаахвярна ратавала ад знішчэння каштоўныя рукапісы і кнігі. Як 

пісаў у 1940 г. акадэмік С. Г. Струмілін, «удзел Е. П. Казановіч і значэнне 

гэтага ўдзелу ў справе арганізацыі Пушкінскага Дама пры АН (цяпер 

Інстытут літаратуры АН СССР) да гэтага часу не знайшло належнай ацэнкі, а 

між тым яно было не малое. Е. П. Казановіч была не толькі энергічным, 

добрасумленным, аддадзеным справе работнікам, але і – разам з акадэмікам 

Н. А. Катлярэўскім і Б. Л. Мадзалеўскім – адным з трох арганізатараў 

дарэвалюцыйнага Пушкінскага Дома» [2, 94]. Гаворыць пра многае ўжо адно 

тое, што менавіта на яе просьбу сказаць «некалькі слоў» пра Пушкінскі Дом 

ахвотна адгукнуўся Аляксандр Блок вядомым вершам «Пушкинскому Дому» 

(5.2.1921). Больш таго, паэт упісаў гэты верш у яе альбом, не забыўшыся пра 

колішняе знаёмства з бібліятэкаркай, якая яшчэ ў 1915 г. арганізавала для яго 

цікавую экскурсію па кніжных і рукапісных скарбах сваёй установы… З 

1929 г. і да канца жыцця (а загінула яна ў час блакады Ленінграда ў самым 

пачатку 1942 г.) Е. Казановіч займалася літаратурнай працай – перакладамі, 

эсэістыкай. Была прынята ў Саюз пісьменнікаў СССР. 

Аднак вернемся да фалькларыстычнай дзейнасці Еўлаліі Паўлаўны. 

Зборам скарбаў беларускай вусна-паэтычнай творчасці на 

Магілёўшчыне яна займалася з 1910 г. і да самага пачатку Першай сусветнай 

вайны (1914 г.). Запісвала  не толькі пашыраныя сярод народа песні, у тым 

ліку тыя, што, як яна слушна лічыла, былі занесены на Беларусь салдатамі і 

фабрычнымі рабочымі («Нашто, мальчик, я радился…», «Милашка, дай 

бумажку, / Скоро писар буду я…», «А ў Расеюшки дымна, / А там дымна, 

ничаго не винна…» і г. д.), але і арыгінальныя казкі («Як цыган з мужыком 

пасварыўся», «Каза», «Пётр Вялікі і мужык», «Фёдар Нічыпараў», «Сястра і 

браты арлы»), легенды (легенда пра Святое возера), загадкі, дзіцячыя гульні 

(гульня «У Трыфана», гульня «У птушку»). Узоры гэтых твораў захоўваюцца 

ў фондзе 326 (276 адзінак захавання) рукапіснага аддзела Расійскай 

нацыянальнай бібліятэкі (Санкт-Пецярбург). Факсімільнае узнаўленне 

некаторых запісаў падаў у сваёй кнізе А. В. Стацкевіч-Чабаганаў [2, 251 –

284]. У Санкт-Пецярбурзе, дарэчы, захоўваюцца дзённікі і іншыя 

біяграфічныя, навуковыя і творчыя працы Е. Казановіч. Называю нумар 

архіўнага фонда з надзеяй, што нашы фалькларысты зацікавяцца ім. Нават 

беглы агляд тых фальклорных запісаў, што ўключыў у сваю кнігу 

А. Стацкевіч-Чабаганаў, паказвае: сярод знаёмых, ужо апублікаваных, 

сустракаюцца і мала або зусім дагэтуль невядомыя… 

Запісы Е. Казановіч нямала цікавага могуць даць і мовазнаўцам, 

найперш дыялектолагам. Еўлалія Паўлаўна запісвала фальклорныя творы 



так, як яна чула іх, у іх фанетычнай, марфалагічнай і лексіка-сінтаксічнай 

непаўторнасці. Зрабіла яна і апісанне некаторых мясцовых гаворак, у 

прыватнасці – «азяранскай гаворкі» (Рагачоўскі павет Магілёўскай губерні), 

на якую звярнуў увагу яшчэ Еўдакім Раманавіч Раманаў у адным з выпускаў 

свайго знакамітага «Белорусского сборника» [1]. Гэта, у прыватнасці, 

вымаўленне ў пэўных пазіцыях гука а як о ці нават  у (устоў, дувай), гука ё – 

як ю (люд, цюплы), я – як ё (мёсо, узёў), е – як і (дзід, хліб) і інш. Сёння нашы 

дыялектолагі даволі грунтоўна вывучылі асаблівасці паўднёва-ўсходніх 

беларускіх гаворак. Разам з тым так званыя палявыя назіранні і запісы 

фальклорных тэкстаў, ажыццёўленыя Е. Казановіч сто гадоў таму назад, 

могуць аказаць неблагую паслугу ў галіне гістарычнай дыялекталогіі, 

паказаць тыя змены, якія з часам у выніку пэўных прычын (адукацыйных, 

міграцыйных і інш.) адбываліся (і дагэтуль адбываюцца) у дыялектнай мове 

ўсходняй Беларусі. 

Па сутнасці гэтай мэтай – звярнуць увагу фалькларыстаў і мовазнаўцаў 

на рукапісную спадчыну нашай зямлячкі Еўлаліі Паўлаўны Казановіч – і 

выклікана дадзенае маё паведамленне на сёлетніх Шырмаўскіх чытаннях.  
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