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Мастацкі твор уяўляе сабой не толькі створаны ўмоўны свет, але і 

выказванне аўтара аб гэтым свеце, звернутае да адрасата. Рэалізацыя і 

нармальнае функцыянаванне фальклорнага твора адбываецца ў выглядзе 

вуснага выказвання, тэкст якога арганізуецца жанрам адпаведна вызначанай 

сітуацыі зносін. Жанр, такім чынам, выступае ў якасці «гістарычна 

прадуктыўнага тыпу выказвання, які рэалізуе пэўную камунікатыўную 

стратэгію эстэтычнага па сваёй мэце дыскурса» [4, 83]. Камунікатыўная 

стратэгія жанра, прадстаўленая адзінствам крэатыўнага (хто гаворыць), 

рэферэнтнага (пра што гаворыцца) і рэцэптыўнага (каму гаворыцца) бакоў 

зносін, рэалізуецца праз асаблівасці будовы твора як маўленчага цэлага. 

Стыль мастацкага твора пры гэтым разглядаецца, згодна з вызначэннем В. І. 

Цюпы, як «тып адзінай і эстэтычна мэтанакіраванай упарадкаванасці (праз 

сістэму кампазіцыйна-маўленчых формаў твора) фанетычных, лексіка-

сінтаксічных і да т. п. асаблівасцей усіх выказванняў маўленчых суб’ектаў», а 

таксама як «агульны рэгулятыўны прынцып такога роду асаблівасцей 

выказванняў і іх кампазіцыйных формаў у творы, які ўсведамляецца на фоне 

аналагічных мастацкіх з’яў і можа быць узноўлены шляхам перайманняў, 

стылізацый, варыяцый або пародый» [4, 456]. 

Асаблівасці стылю мастацкага выказвання ў жанрах няказкавай 

фальклорнай прозы залежаць ад камунікатыўнай стратэгіі, якая рэалізуецца 

жанрам праз сістэму кампазіцыйна-маўленчых формаў суб’ектных 

выказванняў твора. Для выяўлення камунікатыўнай стратэгіі гэтых жанраў 

неабходна раскрыццё структуры суб’ектнай арганізацыі твораў, якія 

разглядаюцца ў якасці мастацкага выказвання фальклорнага аўтара, 

адрасаванага слухачу. Маўленчай асновай зносін паміж творам як адзіным 

мастацкім выказваннем фальклорнага аўтара і яго адрасатам выступае 

аповед, які вызначаецца як «матэрыяльная (маўленчая) аснова <...> зносін 

суб’екта, які апавядае, і адрасата...» [4, 266]. Разгляд маўленчых структур 

апавядальных празаічных жанраў фальклору патрабуе таксама аперыравання 

такімі нараталагічнымі катэгорыямі, як аўтар (у дачыненні да фальклору – 

фальклорны аўтар), апавядач, апавядальнік, адрасат (слухач), якія ў сваю 

чаргу шчыльна звязаны з катэгорыяй выканаўцы [3].  

Пазіцыя фальклорнага аўтара ў легендах характарызуецца 

паведамленнем звестак аб мінулым, верагоднасць якіх не падлягае сумненню. 

Найбольш распаўсюджанай для легенд формай прысутнасці фальклорнага 

аўтара на суб’ектным узроўні з’яўляецца форма апаведача. У тых выпадках, 

калі ў тэксце сустракаецца форма апавядальніка, яна звычайна 

выкарыстоўваецца напачатку або напрыканцы апавядання ў якасці 



своеасаблівай звязкі падзей мінулага з цяперашнім. Ён не з’яўляецца 

ўдзельнікам ці сведкам падзей, як, напрыклад, апавядальнікі былічак або 

сказаў. «Гэта сяло называецца Більск тым, што калісь вельмі і вельмі даўно 

– я гэтага не памятаю, тылька мне расказуваў мой дзід – жыў тут багаты 

памешчык. Звалі яго Більскім...» [2, 286]. «<...> Вось адтаго быццам наша 

мястэчка і завецца Узда» [2, 283]. 

Легендавым апавяданнем ствараецца своеасаблівая гісторыя, якая 

пачынаецца з часоў стварэння зямлі і цягнецца дагэтуль. Падзеі, пра якія 

расказваецца ў асобных легендах, прадстаўляюць сабой падрабязнасці гэтай 

квазігісторыі і адрозніваюцца большай або меншай ступенню міфалагізацыі. 

Таму рэгулятыўны прынцып легендавага стылю, на які абапіраецца жанравае 

мысленне носьбітаў вусна-паэтычнай традыцыі, на нашу думку, можа быць 

названы «квазігістарычным». Стыль жанравага выказвання легенд да таго ж 

валодае тлумачальна-філасафічнай накіраванасцю, што на тэкставым узроўні 

выражаецца праз задаванне апаведачом пэўных пытанняў, якія часта маюць 

светапоглядны характар, і адказы на іх. Пытанне можа быць зададзена 

проста: «Даўней людзі ведалі той час, калі да іх смерць прыйдзе, а цяпер, 

акромя бога, ніхто не ведае. Як гэта зрабілася? <...>» [2, 51]; «Ці ведаеце, 

скуль узяўся мядзведзь? <...>» [2, 54]. А можа мецца на ўвазе, калі само 

апавяданне пра падзеі пабудавана ў выглядзе адказу на пытанне, якое не 

прагучала. Пра гэта сведчаць і такія звычайныя для легенд канцоўкі, як «От 

адкуль узяліся буслы» [2, 61]; «А гэта была алешына. От затым яна і 

чырвоная» [2, 76]; «Вось адкуль у вёскі гэта пяшчотнае, напеўнае імя – 

Ліпень» [2, 301] і да т. п. Пазіцыя слухача легендавага выказвання – пасіўнае 

ўспрыняцце звестак, адносіны да іх як да верагодных ведаў, якія трэба 

захаваць і пры магчымасці паведаміць тым, хто яшчэ не ведае. 

Для былічак характэрна прысутнасць фальклорнага аўтара на 

суб’ектным узроўні твора ў форме апавядальніка. Апавядальнік расказвае 

пра незвычайнае і страшнае здарэнне, якое адбылося з ім або добра вядомымі 

яму людзьмі, сведчанні якіх заслугоўваюць даверу. «Сядзімо мы раз у 

карчме, пакурваем люлькі да гамонім аб том, аб сём. Толькі ось улазіць 

Купрэй і пачынае жаліцца, што яго коні ноччу хтось заезджвае ў хляве <...>» 

[2, 161]. Выкарыстанне суб’ектнай формы апавядальніка стварае эфект 

атрымання слухачом звестак «з першых рук», што дае дадатковыя падставы 

для ўспрыняцця іх як верагодных, асабліва калі ў тэкст уключаны 

пераканаўчыя запэўніванні апавядальніка: «<...> Я сама бачыла от гэстымі 

самымі вачыма, што на вас пазіраюць. Далібо, што праўда, каб я так свет 

божы аглядала» [2, 221]. Акрамя таго, яна дазваляе слухачу перажыць разам з 

апавядальнікам усю нечаканасць і жудасць здарэння, пра якое расказваецца ў 

былічцы. 

 Значна радзей сустракаецца ў былічках форма апаведача. Звычайна 

яна выкарыстоўваецца для паведамлення пра тое, якія бывалі выпадкі 

сутыкнення са звышнатуральным. У такіх апавяданнях, як правіла, увага не 

засяроджваецца на асобе удзельніка здарэння, не называецца імёнаў. Герой 



прадстаўлены як «нейкі чалавек», «адзін чалавек», «адна баба» і да т. п. 

«Адзін чалавек, ідучы познім вечарам, убачыў на полі нейкую істоту. 

Падобная да чалавека, але не мела на сабе шкуры і былі відаць усе 

ўнутранасці» [2, 172]. 

Былічкавы аповед узнаўляе карціну свету, у цэнтры якой знаходзяцца 

ўзаемаадносіны чалавека са звышнатуральнымі істотамі і з’явамі. 

Таямнічасць звышнатуральнага свету, яго небяспечнасць для чалавека, 

натуральна, выклікалі страх. Адчуваюць страх героі былічак: «<...> Ён у 

страх, яму аж валасы дыбам сталі, – думае, што гэта нячысты» [2, 194]. 

Перадаецца гэта пачуццё і слухачу, прычым не толькі  з-за жудасці самога 

здарэння, але і дзякуючы напружанасці апавядання. У некаторых творах, 

перш чым перайсці да самога здарэння, апавядальнік папярэджвае, што будзе 

расказваць пра страшныя рэчы. Такая прадмова адразу стварае адпаведны 

настрой у слухача: «Ці вы ведаеце, – не пры нас гаворачы, – што гэта за ліхо 

– мара? Калі самі не ведаеце, та мо хоць чулі ад людзей. А от мне так 

трапілася самому бачыць на вочы гэстую пачверу. Ну й пачвера ж, мае 

браткі! Але ось я раскажу па парадку, як тое было» [2, 172].  

Сустрэча героя былічкі са звышнатуральнай істотай амаль заўсёды 

нечаканая, раптоўная. У тэксце эфект нечаканасці ствараецца за кошт 

выкарыстання прыслоў’яў «раптам», «удруг», а таксама часціц «аж», «ажно» 

і інш. Найбольш абвостраныя моманты дзеяння акцэнтуюцца апавяданнем 

дзякуючы ўжыванню дзеясловаў у форме цяперашняга часу: «<...> Прала яна, 

прала раз, аж да паўночы. Удруг чуе, што нехта стукае ў вакно. Так яна 

пытае: «Хто там?» Ён і кажа: «Я прынёс табе, кабета, работу». Спалохалася 

мая кабета... <...>» [2, 140]. Важную ролю ў былічках адыгрываюць дыялогі 

паміж героем-чалавекам і звышнатуральнай істотай, сапраўдны сэнс якіх для 

чалавека раскрываецца, толькі калі ён здагадваецца, што размаўляў з 

«нячыстым». Часта распазнаць «нячыстага» герою дапамагае сам дыялог. 

Стылістычны прынцып, на які абапіраецца жанравае выказванне былічак, 

можна вызначыць як «прэцэдэнтны», таму што будуецца яно ў адпаведнасці з 

псіхалагічным прэцэдэнтам. Такое ж успрыняцце аповеду слухачом 

з’яўляецца найбольш адэкватнай для яго пазіцыяй. 

Жанрава-стылістычныя асаблівасці сказаў вызначаюцца акцэнтам на 

асобным чалавеку, які выступае сэнсавым цэнтрам сказавай карціны свету і, 

як правіла, галоўным героем твора. Жанравае выказванне сказа ўяўляе сабой 

праламленне традыцыйных уяўленняў, поглядаў, норм і каштоўнасцей праз 

прызму жыццёвага вопыту асобнага чалавека. Найбольш прыдатнай для 

гэтага формай прысутнасці фальклорнага аўтара ў тэксце выступае 

суб’ектная форма апавядальніка, якая, як і ў былічках, стварае эфект 

непасрэднай прысутнасці «суразмоўцы» і далучэння слухача да перажывання 

пэўных падзей жыцця героя: «Було мне, донькі, у ту пору трыццаць гадоў. А 

мужычка майго аж у 1941 г. забралі ў армію. Ох і нагаравалася я. Чацвёра 

дзяцей на ногі трэба было паставіць» [* 1]. 



Мастацкі свет, які ствараецца сказавым аповедам, мае «суб’ектыўна-

індывідуальную» афарбоўку, дзе галоўнае месца належыць герою, абставінам 

яго прысутнасці ў гэтым свеце і яго адносінам да апошняга. Таму тэксты 

сказаў не проста падаюць звесткі, дзе і калі адбылося пэўнае здарэнне, але 

амаль заўсёды ўказваюць на асабістыя абставіны месцазнаходжання героя, 

колькі яму было гадоў на той час і інш. Акцэнтуецца ўвага і на адчуваннях 

героя: «Пры Польшчы, пры панах у лес за ягадамі хадзілі з такімі бумажкамі, 

спраўкамі, што можна збіраць. А я дык вельмі баялася хадзіць і з міне ўсе 

смяяліся» [* 1]. Стыль жанравага выказвання сказа характарызуецца 

канкрэтыкай дэталей самага рознага кшталту: ад дакладнай даты якога-

небудзь здарэння да ўнутранага стану героя ў пэўныя моманты. 

«Жыццепадобнасць» выступае стылеўтваральным прынцыпам сказаў. 

Жанравае выказванне сказа стылістычна вельмі блізкае да «працэсуальнасці 

бытавога маўлення». Пазіцыя слухача ў сказе вызначаецца адносінамі 

разумення носьбітам іншага жыццёвага вопыту і яго пазіцыі ў свеце, што мае 

на ўвазе адзінства іх нарматыўна-каштоўнаснага рада. 

Камунікатыўнай кампетэнцыяй фальклорнага аўтара ў небыліцах 

з’яўляецца паведамленне такога кшталту, неверагоднасць якога павінна быць 

відавочнай для слухачоў. Небылічным аповедам ствараецца наўмысна 

скажоны свет, вычварнасць якога сягае далёка за межы звычайнага.  Стыль 

жанравага выказвання небыліц, згодна з нашымі назіраннямі, мае некалькі 

разнавіднасцей. Першая з іх характарызуецца адкрытым пазіцыяніраваннем 

апаведачом неверагоднасці з пункту гледжання разумнага сэнсу небылічнага 

свету. Апавядач сам падцвярджае, што тое, пра што ён расказвае, варта 

здзіўлення і сумнення: «А где это виданое, еще где это слыханое, чтобы 

курица быка родила, <...> поросеночек яичко снес» [5, 96]. Да другой 

разнавіднасці адносяцца выказванні, прыпадобненыя па стылі выкладання да 

апавяданняў пра падзеі, якія быццам бы адбываліся ў сапраўднасці. У тэкстах 

такіх небыліц звычайна выкарыстоўваецца суб’ектная форма апавядальніка. 

«Была ў майго татка кабылка. Кабыцілася, прывяла дзесяць кабылкаў, сама 

адзінаццата. Была ў майго татка сякерка – сякерчылася. Прывяла дзесяць 

сякеркаў, сама адзінаццата. Ну, што я раблю? Запрагаю кабылку, сякерку пад 

пояс – еду ў лес па дрова <...>. Еду-еду, мая кабылка стала. Палянуў, а 

кабылка папалам распалася. Пайшоў я ў кусты, вырубаў дубца, скруціў 

круцялы, звязаў кабылку, еду далей» [* 1]. Пазіцыя слухача заключаецца ў 

тым, каб не верыць ва ўяўную сапраўднасць апавядання, але далучыцца да 

своеасаблівай гульні і ў поўнай меры ацаніць яго неверагоднасць. 

Яшчэ адной стылістычнай разнавіднасцю жанравага выказвання 

небыліц (падобнай да другой тым, што асаблівасці выкладання набліжаюцца 

да апавяданняў пра сапраўдныя падзеі) з’яўляецца паступовае ўпляценне 

небылічных матываў у апавяданне пра быццам бы звычайныя рэчы. 

«Здарылася гэта даўно, калі балоты яшчэ асушаныя не былі. <...> Аднойчы 

нейкі паляшук вазьмі да і скажы, што навошта, маўляў, па соль ездзіць 

кудысьці, калі можна сваю соль мець. Для гэтага трэба толькі пасеяць яе, 



прапалоць, калі ўзыйдзе, а потым сабраць і абмалаціць. Так і зрабілі, пачалі 

чакаць усходаў. І цяпер чакаюць» [*1]. Рэцэптыўная кампетэнцыя слухача 

для такіх тэкстаў заключаецца ў своечасовым распазнанні небыліцы і 

адпаведнага стаўлення да яе зместу. Вызначальным для стылю жанравага 

выказвання небыліц можа быць названы «гульнёвы» прынцып.  

У анекдоце паведамленне фальклорнага аўтара, для якога ў тэксце 

выкарыстоўваецца пераважна суб’ектная форма апаведача, носіць 

камунікатыўны статус меркавання. Своеасаблівы дыялог прынцыпова 

розных поглядаў на вызначаную сітуацыю або розных адносін да жыцця, які 

фарміруе мастацкі свет анекдота і структуру яго тэксту, з’яўляецца 

вызначальным і для стылю жанравага выказвання. «– Уставай, стары, пеўні 

ўжо крычаць! – Не трэба нам у гэту справу ўмешвацца» [1, 251]. 

Галоўнае ў мастацкім свеце анекдота, як лічаць даследчыкі, – 

«самавыяўленне <...> характару» героя: «ініцыятыўна-авантурныя паводзіны 

ў аказіянальна-авантурным свеце – паводзіны кемліва знаходлівыя, або, 

наадварот, дыскрэдытыруюча недарэчнае, ці проста дзівакаватае, дурное, 

нярэдка блюзнерскае» [4, 85]. Сродкам такога самавыяўлення слугуе той жа 

дыялог. Зацягнутым у гэты дыялог аказваецца і слухач, пазіцыя якога ў 

актыўным абмене меркаваннямі. Для таго каб такі абмен адбыўся, слухач, на 

думку В. І. Цюпы, павінен валодаць «рэкрэатыўнай кампетэнтнасцю», якая 

«мае на ўвазе, у прыватнасці, наяўнасць так званага пачуцця гумару» [4, 91]. 

Жанравае выказванне анекдота імкнецца да мінімізацыі маўленчых сродкаў і 

можа быць зведзена да «рытарычнай мяжы», у якасці якой выступае 

«камічная апафегма, г. зн. дасціпны выраз» [4, 85]. «Кума, як ты думаеш, што 

раній було – яйко ці курыца? – Э, кумэ, раній усё было» [* 1]. Агульны 

рэгулятыўны прынцып пабудовы выказвання можа быць названы 

«аказіянальным», улічваючы казуснасць і непрадбачнасць анекдатычнай 

канцоўкі.  

Такім чынам, крэатыўная, рэферэнтная і рэцэптыўная кампетэнцыі 

жанраў легенды, былічкі, сказа, небыліцы і анекдота ўтвараюць 

індывідуальную, толькі ім уласцівую камунікатыўную стратэгію, якая 

вызначае адметнасць стылю мастацкага выказвання адзначаных жанраў 

фальклорнай няказкавай прозы.  
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