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ПРА ФАЛЬКЛАРЫЗАЦЫЮ ЛІТАРАТУРНЫХ ТЭКСТАЎ 

 

Яшчэ ў 1960-х гг., запісваючы ў мястэчку Ракаў Валожынскага раёна 

фальклорныя творы, мне давялося пачуць адзін беларускі жартоўны верш. 

Вось ён: 

Ехаў я з Кіяна на Ваўкелы. 

Быў у мяне конь добры, белы. 

Тыц! – конь наравіцца, 

Дыба стаў, 

Прама не даступіцца, 

Чуць аглоблі не зламаў. 

Гляджу я – аж бочка на дарозе. 

Хто яго ведаў, што ў тае бочцы: 

Можа, брага, а можа, водка. 

А я ў той дзень не абедаў, 

Вот, думаю, каб сялёдка! 

Адаткнуў, панюхаў: 

Свяжусенькім алеем 

Пайшоў смак па губе й носе. 

Не быўшы зладзеем, 

Але тут давялося. 

Узяў бочку, палажыў на лучочку. 

Конь – скок, бочка – спок. 

Каб цябе воўк з’еў! 

Распрануўся, наўкола аглянуўся, 

Перажагнаўся і зноў за бочку ўзяўся. 

Гляджу – аж не бочка, 

А каза з рожкамі, 

З галавой, з хвастом, з ножкамі. 

Давай гаварыць: «Анёл панскі! 

Адступіся, моц шайтанска!» 

У лесе як зарагоча, 

А мой конь дамоў як скоча! 

Вот цяпер я здагадаўся, 

У чые рукі папаўся. 

І цяпер хто засмяецца, 

Мне ўсё каза здаецца [*1]. 

Верш быў мне знаёмы. Ці не ў Ф. Багушэвіча сустракаліся раней 

падобныя радкі? Пачаў гартаць «Дудку беларускую» Мацея Бурачка. На 

адной са старонак – верш «Здарэнне»: 

Ехаў я раз ад Кіаны, 

Ды ў Смургоні, і не п’яны, 

А конь добры быў – мой белы. 



Тыц! Стаў конь, наравіцца, 

І храпець, і дыба стаў, 

Што не можна прыступіцца, 

Чуць аглоблі не зламаў… 

Падабенства – лексічнае, сюжэтнае – не пакідае сумненняў у адзінстве 

радаслоўнага кораня прыведзеных радкоў. Гэты «корань» – творчасць 

беларускага паэта Францішка Багушэвіча. Кананічны тэкст верша застаўся на 

старонках кнігі «Дудка беларуская», якая з 1891 па 1918 г. уключна 

вытрымала ажно пяць выданняў – з’ява на той час надзвычайная. 

Народны варыянт верша, які В. К. Дземідовіч (1906 г. н.) пачула яшчэ ў 

дзяцінстве ад сваёй маці (а тая, відаць, вычытала з кнігі), дайшоў да нас у 

вусным бытаванні. Ён, безумоўна, не мог пэўным чынам не змяніцца. Так, 

размоўная інтанацыя «размагніціла» чатырохстопны харэй. З сямідзесяці 

радкоў верша засталося менш палавіны: зніклі некаторыя разважанні 

персанажа гэтай вясёлай прыгоды, няма дэталізацыі яе асобных эпізодаў, што 

ў значнай ступені паспрыяла большай жывасці дзеяння. 

Канешне, сам факт бытавання ў народзе твораў Ф. Багушэвіча вельмі 

знамянальны. Пры вызначэнні народнасці творчасці пісьменніка гэта важыць 

нашмат больш, чым пералік выданняў яго твораў або іх агульны тыраж. 

Аднак хочацца спыніцца не столькі на прыведзеным факце, колькі на 

некаторых момантах праблемы «пісьменнік і фальклор» увогуле. 

Гэта праблема вялікая і даволі складаная. Праўда, часам да яе, як і 

наогул да пытання суадносін традыцый і наватарства, адносяцца залішне 

легкаважна. Напрыклад, знойдзецца ў творах пісьменніка некалькі прыказак і 

прымавак, народных выслоўяў, адшукаецца ў паэта рытма-меладычны ці 

вобразны перагук з народнай песняй – і выснова гатова: «пісьменнік поўнай 

жменяй чэрпае са скарбніцы вусна-паэтычнай творчасці народа». І – ні слова 

пра народнае светаўспрыманне, светаразуменне, пра тое, што ахрышчана 

выразам народны дух творчасці… 

Але гэта пакуль што, як кажуць, адзін бок медаля. Праблема ж 

«пісьменнік і фальклор» – гэта двуадзінства падобных, але не раўназначных 

праблем: фальклор → пісьменнік; пісьменнік → фальклор. Дакладней, 

трыадзінства: фальклор → пісьменнік → фальклор. Вось пра апошняе 

(пісьменнік → фальклор) чамусьці, як правіла, забываемся. А тое, як і якія 

творы ідуць у народ, фалькларызуюцца, як арганічна яны прыжываюцца ў 

народзе, што і як у іх пры гэтым відазмяняецца, – усё гэта добра сведчыць, 

наколькі яны народныя, наколькі адпавядаюць розуму і сэрцу людзей. 

Прыгадаем толькі два прыклады. Яшчэ ў сярэдзіне ХІХ ст. у адной з 

беларускіх вёсак была запісана песня «Раве ды стогне Днепр шырокі». Яе 

надрукавалі ў зборніку беларускіх народных песень побач з іншымі 

шэдэўрамі вусна-паэтычнай творчасці беларускага народа. А песня ўсё ж не 

была безыменнай. Яе аўтар – вялікі сын Украіны Тарас Шаўчэнка. І другі 

прыклад. У сярэдзіне 1935 г. Янка Купала напісаў і надрукаваў верш 

«Алеся». А ўжо ў снежні таго ж года «Праўда» змясціла «Пісню про 

Ганнусю», якая з’явілася ўкраінскім народным варыянтам купалаўскай 



«Алесі». Такім чынам, жамчужыны паэзіі Тараса Шаўчэнкі і Янкі Купалы 

адразу ўзнімаліся на вышыню лепшых фальклорных здабыткаў. Ці не 

гавораць ужо адны гэтыя факты пра народнасць паэзіі найлепшых сыноў 

двух братніх народаў?! З гэтага пункту гледжання нельга ўсур’ёз залічваць у 

шэраг народных твораў – вяршыні мастацкіх дасягненняў народа – асобныя 

падробкі пад фальклор некаторых цяперашніх паэтаў-саматужнікаў. 

Сучаснасць народнай творчасці, зразуметая ў вузкім, толькі ідэйна-

тэматычным плане, дыскрэдытуе само паняцце народнай паэзіі. 

Разам з тым нельга зусім ігнараваць народныя варыянты песень  і 

вершаў прафесійных літаратараў (такое ігнараванне заўважаецца ў многіх 

зборніках запісаў сучаснага фальклору). Тым больш, калі яны адыходзяць ад 

кананічна-друкаванага варыянта. Бо яшчэ невядома, у прыватнасці, ці горшая 

народная «апрацоўка» песні Янкі Купалы «Над ракою ў спакою» за яе 

першапачатковы друкаваны тэкст. Альбо такі факт: ці не шырокае вуснае 

бытаванне  даказала большую мастацкую каштоўнасць першага варыянта 

«Слуцкіх ткачых» М. Багдановіча ў параўнанні з другім, пазнейшым, – 

насуперак выракам тэкстолагаў?! 

На Ашмяншчыне, ды і наогул па ўсёй Міншчыне, шырока бытуюць у 

народзе вершы Ф. Багушэвіча. Прычым іх ведаюць не толькі школьнікі, якім 

трэба вывучаць творчасць паэта ў адпаведнасці з патрабаваннем школьнай 

праграмы, а і людзі даволі пажылога веку, чые калі не бацькі, то дзяды на 

свае вушы маглі чуць словы Мацея Бурачка. «Ананімна» ходзяць у народзе 

многія вершы Янкі Купалы. Там-сям можна сустрэць вусатага дзядзьку, які 

не тое што асобныя раздзелы, а ўсю «Новую зямлю» ці «Сымона-музыку» 

можа прачытаць на памяць. Дарэчы, у 1960-х гг. такі дзядзька (з 

перасяленцаў) жыў ажно ва ўкраінскім паўднёвым горадзе Ізмаіле. На жаль, 

да гэтага часу, бадай, нічога не зроблена па выяўленню і публікацыі 

падобных звестак, саміх твораў у іх фалькларызаванай інтэрпрэтацыі. У 

выніку і аказалася занядбаным нашымі фалькларыстамі пытанне «пісьменнік 

→ фальклор» – адна з састаўных частак праблемы «пісьменнік і народ», якая 

ў дачыненні, напрыклад, да Т. Шаўчэнкі вырашаецца даўно і паспяхова. За 

апошні час я не магу назваць ніводнай грунтоўнай манаграфіі на гэтую тэму, 

накшталт колішняга спецыяльнага даследавання П. Ахрыменкі «Беларуская 

літаратура і фальклор» (1962). Ды і ў тым даследаванні, у якім нямала 

старонак адведзена пытанню «фальклор → пісьменнік», другі бок праблемы 

(«пісьменнік → фальклор») застаўся ў ценю. За рэдкім выключэннем 

даследчык задавальняецца ўказаннем на тое, што творы таго ці іншага паэта 

«карыстаюцца сярод шырокіх мас папулярнасцю» і «некаторыя з іх праніклі 

ў фальклор». 

У наш век надзвычайнага развіцця самых разнастайных сродкаў сувязі 

– радыё, тэлебачання, друку – некаторымі вучонымі ставіцца пад сумненне 

само існаванне сучаснага фальклору. З такім меркаваннем, безумоўна, нельга 

пагадзіцца. Тым не менш нельга сёння ў слова «фальклор» укладваць той 

самы сэнс, які яно мела дзвесце і нават сто гадоў таму назад, калі патрэбу 

народа ў духоўным пажытку задавальняла ў асноўным не друкаванае слова, а 



– народныя казка, легенда, песня, прыказка, анекдот. Відавочна, у паняцце 

«сучасны фальклор» неабходна ўключаць і варыянты вядомых літаратурных 

твораў, якія шырока бытуюць сярод народа, па-свойму відазмяняючыся і 

шліфуючыся. Толькі ў такім разе разуменне фальклору стане гістарычна-

канкрэтным, а пытанні народнасці, традыцый і наватарства пазбавяцца той 

долі апрыёрнасці, якую яны нярэдка маюць. 

І яшчэ на адно хочацца звярнуць увагу. 

Не выключана, што часам у вусным бытаванні можна пачуць яўна 

літаратурны твор нейкага пакуль што невядомага нам паэта альбо невядомы 

раней твор вядомага аўтара. Канешне, на новы «Тарас на Парнасе» 

разлічваць, відаць, не даводзіцца, аднак жа… Як пацвярджэнне прывяду 

запісаны мной у 1982 г. у Ракаве ад П. І. Рагойшы (1914 г. н.) верш «Ішоў 

пісар у ботах новых». Вось гэты верш, які, відаць, у свой час друкаваўся ў 

нейкім малавядомым заходнебеларускім выданні: 

Ішоў пісар ў ботах новых, 

Аж тут лужа на дарозе. 

Вось дзе гора і бяда – 

Боты вымачыць шкада. 

Мужычок яму папаўся, 

Шапку зняў і прывітаўся. 

Пісар кажа: «Галубок, 

Як прабрацца на той бок?» 

Падышоў мужык да лужы. 

Дагадзіць ён быў дасужы, 

Узяў пісара на плечы, 

Ад натугі толькі крэкча. 

Пісар кажа:«Галубок, 

Гэту працу, мой браток, 

Я ніколі не забуду, 

Як служыць ізноўку буду». 

Запытаў мужык дасужа: 

«А ці пан ужо не служа?» – 

«Ёсць сягоння мне загад, 

Каб я выехаў назад». 

Як пачуў мужык навіну, 

Кінуў пана ў лужу спінай 

Паміж самай глыбіны, 

Між балотнай трасіны. 

І сказаў: «Буду я цябе насіць, 

Як ізноў будзеш служыць!» [*1]. 

Другі прыклад. У вёсцы Нізок Уздзенскага раёна ўжо ледзь не сто 

гадоў жыве ў вусным бытаванні верш, аўтарам якога называюць Паўлюка 

Труса. Вершам «Вечарынка», запісаным мной яшчэ ў 1961 г. у часе 

студэнцкай фальклорнай экспедыцыі ад Тэклі Герман (1894 г. н.), які, па 

словах рэспандэнткі, прачытаў дзесяцігадовы паэт на адной з вясковых 



вечарынак, наладжаных з выпадку адыходу навабранцаў у войска, і закончу 

гэтыя нататкі пра сучасны фальклор, дакладней пра фалькларызацыю 

літаратурных твораў: 

Раз у Гэлькі Бураковых – 

Здэцца, помню як цяпер – 

Там рабілі хлопцы грышча 

З серады ды на чацвер. 

За музыку быў Максімка, 

Ён нішто сабе іграў. 

Нават я, на яго глядзя, 

Так жа весела гуляў… 

Як зайграў Максім тустэпа, 

Янка мэт яго гуляць, 

Кінуў вокам па ўсёй хаце, 

Стаў дзяўчыну выбіраць. 

Падышоў ён к нейкай Стэпцы, 

Кабы з ёю паскакаць. 

Тая Стэпка ні ў тым бытку – 

І не стала пазіраць. 

Той жа Ясь, як мыла з’еўшы, 

Ўзяў другую і скакаў, 

А на тую ён дзяўчыну 

Вельмі скоса пазіраў. 

«Што ж ты думаеш, галубка, 

Мо яшчэ каб шапку зняў, 

Ды у пояс пакланіўся 

І ў руку пацалаваў?» 

Лямпа так гарэла цьмяна, 

Хвалі дымныя плылі. 

Хлопцы купкамі стаялі, 

Хмура гутарку вялі, 

Што ў чацвер ім трэба будзе 

Сваю вёску пакідаць, 

Ехаць ў дальнюю дарогу, 

Край далёкі зашчышчаць. 

У каторага дзяўчына, 

Дык той нават не гуляў, 

А абняўшы яе шчыра, 

Раз паследні цалаваў [*1]. 

 

ЗАЎВАГІ 

 

*1. Запісы ўласнага архіва В. П. Рагойшы. 

 
 


