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Прадмова

Д адзены вучэбна-метадычны дапаможнік прысвечаны 
дзвюм лакальна-рэгіянальным парадыгмам беларускага 
фальклору – абраднасці ваджэння і пахавання «стралы» і 

русальнай, найбольш выразна прадстаўленай рытуальнымі провадамі 
русалкі. Кожны каляндарна-абрадавы комплекс мае тры тыпы 
адносінаў. Перш за ўсё гэта ўнутраныя адносіны, уласна абрадавы 
кантэкст, які падлягае спецыяльнаму разгляду. Акрамя таго, кож-
ны асобны комплекс мае дачыненне да некаторай множнасці іншых 
комплексаў: разам яны складаюць каляндарны макракомплекс, фе-
наменальна непаўторны ў кожнага народа, адкуль ён, уласна кажучы, 
выбіраецца для вывучэння. Другі, прычым даволі дакладна выяўлены 
тып узаемаадносінаў – хронастасункі, паслядоўнасць бытавання 
комплексаў у часе, калі кожны адначасова знаходзіцца ў пазіцыі 
наступны/папярэдні. Трэці тып звязаны з прасторавай характары-
стыкай комплексу. Тут не столькі важная яго арэальная адзначанасць 
(гэта асобны прадмет вывучэння), колькі сімвалічная. Комплекс 
асэнсоўваецца і як лакальны сімвал усяго фальклорна-этнаграфічнага 
рэгіёну, і як яго змястоўны знак, і як крытэрый цэласнасці. 

Кожнаму фальклорна-этнаграфічнаму рэгіёну ўласцівы адметныя 
лакальныя парадыгмы. Яны выразна паўстаюць на фоне агульнана-
цыянальнай фальклорнай традыцыі, якая ахоплівае дадзены рэгіён. 
Калі для Заходняга Палесся гэта куставыя песні, то для Усходняга 
знакавымі парадыгмамі з’яўляюцца «стрэльныя» («стральныя», 
«стралавыя») і русальныя песні. Іх цяперашнія арэалы выходзяць 
за межы ўсходнепалескага рэгіёну, але ядро знаходзіцца на белару-
скай тэрыторыі. 

Парадыгматычны падыход узнікае пры супастаўленні формы 
абрадаў ваджэння: ваджэння «стралы», Куста, русалкі і да т. п. Тады 
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адразу выяўляюцца розныя значэнні і функцыі абрадавых дзеянняў. 
Так, Куст прыводзяць у двары, русалку праводзяць з вёскі да грушкі, 
у шчыры бор і іншыя месцы, «Стралу» вядуць па вёсцы (карагод-та-
нок). Падчас ваджэння страла таксама існуе як гук песні і як вобраз 
смяротнай небяспекі для людзей і жывёл. Такім чынам, кожнае ва-
джэнне мае свой набор распазнавальных прыкмет. У сваю чаргу кож-
ная прыкмета адпавядае своеасабліваму міфарытуальнаму зместу. 

Парадыгматычнае вывучэнне дазваляе бачыць пэўную абрад-
насць у сувязі з іншымі, да якіх яна падобная, але ў той жа час і 
адрозніваецца ад іх. У сваёй матэрыяльна завершанай форме кож-
ны абрад заўсёды мае адметную сінтактыку дзеянняў. Напрыклад, 
«стралу» закопваюць, а Куст разбураюць, зрываючы/разбіраючы 
яго зялёную «вопратку» з наступным захаваннем/раскідваннем/
утапленнем. Ці з’яўляюцца гэтыя дзеянні ў куставым абрадзе 
ўзаемазамяняльнымі – пытанне, але іх камбінацыя, відаць, утварае 
пэўныя сэнсавыя варыяцыі. 

Знешняе падабенства абрадаў неабавязкова звязана з функцы-
янальнай аналогіяй. Так, некарэктна разглядаць провады русалкі 
толькі ў рэчышчы абрадаў выгнання. Падзел абраднасцей на фраг-
менты, высвятленне іх узаемнага размяшчэння і заканамернасцей 
спалучэння патрэбныя для выяўлення адрозных прыкмет. Калі 
дзякуючы наяўнасці агульных адзінак адкрываецца перспектыва 
параўнання абрадаў і іх песеннага напаўнення, то адметныя, распаз-
навальныя прыкметы выводзяць іх з вобласці рэальнага, назіраемага 
ў вобласць сэнсава-змястоўнага, функцыянальнага. Галоўнае для 
даследчыка – вызваліцца ад думкі, быццам суадносіны заўсёды за-
снаваны на аналогіі. 

Функцыянаванне класічных фальклорных твораў каляндарна-
абрадавай паэзіі беларусаў у новым часе ставіць перад вучонымі за-
дачу адэкватнай інтэрпрэтацыі паэтычных тэкстаў, усведамлення 
іх глыбіннай сувязі з абрадамі і адпаведным міфалагічным кантэк-
стам. У першую чаргу гэта датычыцца вывучэння дыялектных форм 
духоўнай культуры беларускага народа, да якіх адносяцца песні 
абраду пахавання «стралы». Сам абрад добра захаваўся да наша-
га часу ў раёне Пасожжа, паміж Дняпром і Прыпяццю. Яго ядро 
знаходзіцца ў Веткаўскім і Чачэрскім раёнах Гомельскай вобласці, 
былой тэрыторыі рассялення радзімічаў, а перыферыя ахоплівае 
сумежныя раёны Беларусі, Расіі, Украіны і такім чынам часткова 
далучае вобласці рассялення дрыгавічоў і вяцічаў.

Запісы «Стралы» былі зроблены ў розны час такімі вучонымі 
і збіральнікамі фальклору, як У. Дабравольскі, З. Радчанка, 
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Е. Раманаў, К. Машынскі, М. Каршукоў, В. Ялатаў, Г. Барташэвіч, 
Л. Салавей, У. Раговіч, В. Ліцьвінка, В. Новак і інш., але актыўнае 
навуковае асэнсаванне абраднасці, сістэматызацыя і класіфікацыя 
матэрыялу пачаліся толькі ў апош нія гады. Грунтоўна і дакладна 
быў вызначаны і апісаны ўвесь шырокі магічны комплекс абраду, які 
ўключаў рытуальныя дзеянні са «стралой», спяванне заклінальных 
песень, ваджэнне ў вёсцы і на полі разнастайных карагодаў з песнямі 
пераважна сямейнай тэматыкі, драматызаваную гульню «Дрёма», 
перакочванне па полі жанчын, перакочванне па зямлі пераапранутых 
і дзяцей, штурханне ў поле абранай дзяўчыны, распальванне агню, 
вырыванне травы і каласоў. Высветлілася, што агульны сэнс абраду 
як ахоўна-засцерагальнага і аграрна-прадуцыйнага даволі выраз-
на ўсведамляецца самімі выканаўцамі. Па сведчанні інфармантаў, 
«стралу», г. зн. рытуальныя прадметы, якія належалі жаночаму 
ўбранню ці расліннаму свету, або антрапаморфны сімвал (ляльку) 
закопвалі на полі, каб засцерагчы ад «перуна», маланкі і забяспе-
чыць ураджай.

В. Гусеў лічыў, што абрад тыпалагічна блізкі іншым вясенне-
летнім абрадам, звязаным з пахаваннем сімвалічных фігур, з 
«праводзінамі русалкі», але такое тлумачэнне пры ўсёй яго слушнасці 
не раскрывала генезіс абраду. Больш блізка да высвятлення гэта-
га пытання падышла Г. Барташэвіч, якая прапанавала разглядаць 
абрад у рэчышчы культу Перуна. Матывы песні «Страла», а так-
сама спецыфічныя прыпевы карагодных песень тыпу «Ой, лялей, 
вада, каля горада» яна паставіла ў суадносіны да рэканструяванага 
В. Іванавым і У. Тапаровым «асноўнага» славянскага міфа пра ба-
рацьбу бога навальніцы са сваім ворагам змеем (або Вялесам), пера-
мога над якім заключала ідэю ўрадлівасці і вызваленне захопленай 
змеем вады, якая потым пралівалася на зямлю. Знішчэнне стралой 
«ліхога змея» параўновалася даследчыцай з галоўнай сюжэтнай 
лініяй міфа – перамогай Грамавіка, а песенны матыў заклінання 
стралы, каб тая забіла добрага молайца (213 тэкстаў), яна схільна 
тлумачыць як намёк на былыя чалавечыя ахвярапрынашэнні Перуну  
[2, с. 126–127]. Ёсць і іншыя меркаванні наконт сэнсу і эвалюцыі 
абраду. В. Ліцьвінка лічыў матыў звароту да стралы з просьбай не 
забіваць добрага молайца першапачатковым і на гэтай падставе 
сцвярджаў, што генетычна абрад быў ахоўным, а з цягам часу яго 
магія дапоўнілася аграрнай і любоўнай. І хоць даследчык зрабіў 
вельмі істотную заўвагу наконт сэнсу некаторых абрадавых дзеянняў 
як сімвалічнага акта апладнення зямлі, але, на жаль, не разгарнуў 
сваю думку далей.
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Тут трэба адзначыць недахоп, які ўласцівы даследаванням ка-
ляндарна-абрадавай паэзіі ў цэлым і паэзіі «Стралы» ў прыватнасці: 
засяродзіўшыся на безумоўна абрадавых песнях, навукоўцы выпу-
скаюць з-пад увагі аналіз усяго складу твораў як цэлага, тым самым 
яны, па сутнасці, ігнаруюць гістарычнае жыццё абраднасці. Між 
тым суадносіны паміж міфарытуальным Тэкстам абраду «Страла» 
і яго вербальнай часткай не кропкавыя, сканцэнтраваныя на асоб-
ных творах: наадварот, гэта суадносіны паміж глыбінным зместам 
і цэласным песенным выражэннем, што мы і паспрабуем паказаць. 

Суадносячы дэталі твораў з функцыяй абраду, часцей за ўсё атры-
маную не аналітычным шляхам, а з выказванняў выканаўцаў, фаль-
кларысты міжволі працягваюць прытрымлівацца эстэтыкі функцы-
янальнай матывацыі, заснаванай на знешніх адносінах. Вынікае, 
што яны ігнаруюць іманентны падыход, параўноўваючы творы з 
нечым іншым, падобным на іх, – з пазаабрадавай лірыкай. Чамусьці 
гіпатэтычнаму ўплыву пазаабрадавых песень на склад абраднасці 
надаецца большае значэнне, чым фактарам яе ўнутранага развіцця. 
Цяжка сказаць, чым тлумачыцца непрыманне ідэі іманентнасці ўсяго 
масіву песенных твораў «Стралы» і іншых абрадавых комплексаў. 
Традыцыяй? Інерцыяй? Аўтарытэтам вучонага, які ўпершыню 
абвясціў іх звычайнымі пазаабрадавымі песнямі, фармальна або ў 
выніку нейкіх знешніх асацыяцый уцягнутымі ў арбіту абраднасці? 
Гэта асобнае пытанне для гісторыка фалькларыстыкі. Нас будзе 
цікавіць зусім іншая праблема – праблема вызначэння правіл, згодна 
з якімі агульны сэнс абраду ўвасабляўся ў розныя формы, выразныя 
і завуаліраваныя, што рабіла яго яшчэ больш ухілістым. Аб’ектыўна 
склад стрэльных песень з’яўляецца прадуктам гістарычнага выспя-
вання абрадавага «двухмоўя», калі частка твораў настолькі актыўна 
аперыруе бытавымі катэгорыямі, што потым фалькларысты будуць 
прымаць іх за пазаабрадавыя, «прымеркаваныя». На наш погляд, 
песні з бытавымі матывамі цалкам здольныя, няхай і ў няяўнай фор-
ме, ажыццяўляць абрадавыя функцыі. 

Главы, прысвечаныя русальным песням, паслядоўна раскры-
ваюць змест, функцыянальнае напаўненне, абрадавае прызна-
чэнне і паэтыку русальнай парадыгмы беларускага фальклору. 
Асаблівая ўвага звернута на асвятленне семантыкі галоўнага во-
браза абраднасці – Русалкі, на тлумачэнне яго амбівалентнага ха-
рактару. Аўтар указвае на ўсе эвалюцыйныя напластаванні ў семан-
тыцы гэтага вобраза (ад архаічных міфалагічных да перапляцення 
язычніцкіх і хрысціянскіх), асобна падкрэсліваючы спецыфіку 
беларускіх уяўленняў і, адпаведна, яго нацыянальную адметнасць. 
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Тут выкарыстоўваюцца аўтэнтычныя запісы русальных песень (без 
скарачэнняў), якія захоўваюцца ў фальклорным архіве вучэбна-наву-
ковай лабараторыі беларускага фальклору філалагічнага факультэта 
БДУ і пакуль што не друкаваліся ў спецыяльных зборніках.

Пры разглядзе паэтыкі русальных песень увага акцэнтуецца на 
такіх трох яе складніках, як тропіка, сістэма вобразаў і кампазіцыя. 
У якасці прыкладаў выкарыстоўваюцца ўрыўкі з русальных песень, 
а часам толькі словазлучэнні, якія падмацоўваюць думку і канцэн-
труюць увагу выключна на прадмеце аналізу. Разглядаецца ўвесь 
пласт твораў незалежна ад класіфікацыі, сюжэту ці матыву. 

Фактычна студэнту прапаноўваецца тэарэтычная мадэль, пры-
датная для вывучэння і аналізу іншых груп каляндарна- і сямей-
на-абрадавых песень. Прыведзены аналіз русальных песень з боку 
тропікі, сістэмы вобразаў і кампазіцыі з’яўляецца паглыбленым. Гэта 
значыць, што ён прапануецца найперш студэнтам, якія рыхтуюць 
самастойныя, курсавыя і дыпломныя работы па гісторыі і тэорыі 
фальклору і плануюць паступаць у магістратуру і аспірантуру. Тэа-
рэтычны матэрыял тут пададзены коратка, высновы лаканічныя, у 
самім аналізе твораў вылучана самае істотнае. 

Над дапаможнікам працавалі:
Рыма Мадэстаўна Кавалёва – прадмова, главы 2–5, агульная рэ-

дакцыя выдання;
Таццяна Анатольеўна Марозава – главы 6–7, укладанне выдання;
Настасся Анатольеўна Гулак – глава 1;
Ірына Валер’еўна Глушэц – глава 8, нотныя прыклады і 

расшыфроўкі «стрэльных» песень.



Гл а в а  1
рэПрэзентацыя ўсходнеПалескай  

«стрэльнай» абраднасці
ў навуковай літаратуры

П рынятая ў навуцы назва ўнікальнай з’явы веснавой 
абраднасці Усходняга Палесся – ваджэнне/пахаванне 
«стралы» [4, с. 231]. Менавіта пад такой назвай абрад, 

зафіксаваны ў в. Казацкія Балсуны Веткаўскага раёна Гомель-
скай вобл., у 2007 г. быў уключаны ў Дзяржаўны спіс гісторыка-
культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь (катэгорыя Б) (За-
кон Рэспублікі Беларусь ад 9 студзеня 2006 г. № 98–З «Аб ахове 
гісторыка-культурнай спадчыны Рэспублікі Беларусь», арт. 16. 
п. 4.2.: катэгорыя «Б» – гісторыка-культурныя каштоўнасці, якія 
поўнасцю або часткова адноўлены (зафіксаваны) на другасным ма-
тэрыяле ці адметныя духоўныя, мастацкія і (або) дакументальныя 
вартасці якіх аб’ектыўна з часам могуць змяняцца). 

Гістарыяграфія гэтай з’явы ў славянскай фалькларыстыцы 
пачынаецца з адзінкавых публікацый асноўнай «стрэльнай» песні 
ў першай палове ХІХ ст. Першыя ўзоры песень запісаны ў 1814–
1819 гг. заснавальнікам славяназнаўства З. Даленгам-Хадакоўскім. 
З іх усяго два тэксты, зафіксаваныя славутым збіральнікам на 
Падоллі і Валыні, дайшлі да нас у спісе А. Бадзянскага. 

У працы З. Радчанка «Гомельскія народныя песні (беларускія і 
маларускія)» (1888) змешчаны вельмі цікавы тэкст гэтай абрадавай 
песні з сямейна-бытавым матывам у фінале – «жонка плача па мужу 
да абеду, а па абедзе выходзіць у танок і выбірае новага мужа» [51, 
с. 39–40]. Этнаграфічны кантэкст абраду апісаны ўкладальніцай 
схематычна, час выканання, як пазначана, абмяжоўваецца 
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велікодным тыднем. Пазнейшая публікацыя З. Радчанка ў «Зборніку 
маларускіх і беларускіх песень Магілёўскай губерні» (1911) мае 
нотны дадатак, які з’яўляецца адным з самых ранніх нотных запісаў. 

У працы А. Дабравольскага «Смаленскі этнаграфічны зборнік» 
(1903) надрукаваны тры тэксты «стрэльнай» песні. Аўтар не ўказвае 
на іх абрадавую прымеркаванасць і дае жанравае азначэнне як «плач 
маці, сястры і жонкі па молайцу» [17, с. 122–123]. Гэтыя ўзоры – 
каштоўны матэрыял для даследавання эвалюцыі абрадавай песні, якая 
адбывалася, паводле Л. Салавей, у кірунку ад архаічнага абрадавага 
сюжэта да ліра-эпічнага, баладнага [54, с. 91]. Пацвярджэннем 
гэтаму служаць далучаны да асноўнага сюжэта баладны матыў «тры 
ластаўкі ля забітага малойчыка» і народна-хрысціянскія вобразы ў 
фінале: Паняслі цела ў царковачку: // Самі дзверычкі расчыніліся, // 
Самі званы зазваніліся, // Самі свечы зацяпліліся, // Цела белае 
схаранілася [17, с. 123].

У 1912 г. Е. Раманаў у 8-м выпуску «Беларускага зборніка» 
прыводзіць фрагментарныя звесткі пра абрад, зафіксаваны ў 
с. Юркавічы Гомельскага павета. Кароткі тэкст галоўнай песні і тэкст 
з матывам любоўных заляцанняў, які пачынаецца словамі Сула, Сула 
рака паляцела даляка, суправаджаюцца тлумачэннем укладальніка: 
песні выконваюцца дзяўчатамі «ідучы ўздоўж вуліцы, узяўшыся за 
рукі» [52, с. 178]. 

У 1920-я гг. у Інстытуце беларускай культуры адбываецца 
актыўная краязнаўчая і фальклорна-этнаграфічная праца, 
актывізуецца збіранне многіх з’яў народнай абрадавай культуры. 
У 1926 г. у штомесячніку «Наш край» пры Інбелкульце з’яўляецца 
кароткі нарыс карэспандэнта М. Каршукова пад назвай «Пахаванне 
стралы», у якім абрад, зафіксаваны ў в. Стаўбун Веткаўскага раёна, 
называецца «заключным актам усяго веснавога цыклу звычаяў і 
песень» [28, с. 41]. М. Каршукоў здолеў зафіксаваць больш поўны, 
чым у Е. Раманава, варыянт: А ідзі, страла, ды ўздоўж сяла, // Охі-ой, 
люлі, ды ўздоўж сяла з выразна развітым заключным матывам «плач 
па забітым малойчыку». Карэспандэнт часопіса «Наш край» указаў 
на дзявочыя карагоды і закопванне ў полі абрадавых атрыбутаў. 
Публікацыя М. Каршукова заканчвае першы этап гістарыяграфіі 
абраду, для якога характэрны апісальны падыход. 

Другі этап – канцэптуальны – пачынаецца з 1970-х гг.; для 
яго характэрна даследаванне міфасемантыкі і структуры абраду, 
жанравай эвалюцыі і этнафоніі абрадавых песень. Л. Салавей у 
манаграфіі «Беларуская народная балада» (1978) аналізуе, як ужо 
адзначалася, эвалюцыю «стрэльнай» песні. Абрадавая/заклінальная 
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песня з матывам стралы, як лічыць аўтар, мае найперш засцера-
гальную семантыку. Наяўнасць у некаторых варыянтах імператыва 
«забіць добра молайца» з’яўляецца, на думку Л. Салавей, дэфектам, 
абумоўленым паступовай стратай або скажэннем абрадавай функцыі 
песеннага твора. Пазней «цэнтральнае месца ў ёй заняла старажыт-
ная, гранічна адшліфаваная формула параўнання пачуццяў блізкіх, 
якая вельмі адпавядала родавай ідэалогіі, ідэалогіі матрыярхату, 
а потым атрымала вузейшае, толькі сямейнае гучанне» [54, с. 94]. 
Потым да сюжэта далучыліся народна-хрысціянскія матывы, ства-
раючы чужароднае ўключэнне ў дахрысціянскую тканіну твора. 
Вельмі цікавым з’яўляецца тэзіс Л. Салавей аб тым, што архаічны 
сюжэт «стрэльнай» песні стаў асновай класічнага баладнага матыву 
«тры птушачкі ля забітага малойчыка» [54, с. 90]. У энцыклапедыі 
«Міфалогія беларусаў» (2011) Л. Салавей належыць артыкул, у 
якім акрэслены рытуальна-міфалагічная семантыка абраду і яго 
лакалізацыя паводле апошніх навуковых дадзеных [38, с. 353]. 

У кантэксце этнамузыкалогіі асобныя песенныя ўзоры, зафік-
саваныя ў рэгіёне беларуска-ўкраінска-рускага памежжа, першым 
разгледзеў В. Ялатаў. У працы «Песні ўсходнеславянскай агульнасці» 
(1977) прыводзяцца тры варыянты з нотным дадаткам. У томе БНТ 
«Веснавыя песні» (1979) у раздзеле «Карагоды» – чатыры варыянты 
з нотнымі дадаткамі. В. Ялатаў характарызуе распеты варыянт 
карагода «Страла», зафіксаваны З. Радчанка (№ 294): метрычная 
пераменнасць 6/4, 5/4, несіметрычна расстаўленыя ферматы пры 
захаванні асноўнай метрычнай формулы, захаванасць тыповай 
страфічнай формы (ABRB) [8, с. 58]. 

Галоўныя канцэптуальныя здабыткі ў вывучэнні абраду ваджэння/
пахавання «стралы» былі зроблены ў 1980–90-я гг. на матэрыяле 
экспедыцый этнамузыколагаў Маскоўскай кансерваторыі (1966–
1983) пад кіраўніцтвам Н. Савельевай і Інстытута славяназнаўства 
і балканістыкі АН СССР пад кіраўніцтвам М. Талстога. Сярод гэтых 
здабыткаў – паглыбленне этнамузыкалагічнага вывучэння абраду 
В. Пашынай (1986). На аснове картаграфавання тыпаў напеваў 
каляндарных песень паўднёва-ўсходніх раёнаў Беларусі даследчыца 
вылучае дзве спеўныя каляндарныя традыцыі, па-рознаму арыен-
таваныя ва ўсходнеславянскай спеўнай культуры, – прыпяцкую 
і дняпроўска-сожскую [46, с. 52]. Дынаміка ўзаемадзеяння гэтых 
традыцый дазваляе глыбей зразумець этнафонію «стрэльных» песень 
і карагодаў. 

Значны ўклад у фонд фальклорна-этнаграфічных матэрыялаў 
па «Страле» зроблены Г. Барташэвіч падчас экспедыцый Інстытута 
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мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору АН БССР на Го-
мельшчыну. У манаграфіі «Беларуская народная паэзія веснавога 
цыкла і славянская фальклорная традыцыя» (1985) ёю даецца 
глыбокае тэарэтычнае асэнсаванне гэтых матэрыялаў, многія з якіх 
упершыню ўводзяцца ў навуковы зварот. На іх аснове ўдакладнена 
лакалізацыя ўнікальнага фальклорна-этнаграфічнага комплексу 
ваджэння/пахавання «стралы», якая, паводле Г. Барташэвіч, супадае 
з вобласцю рассялення радзімічаў, часткова дрыгавічоў і вяцічаў. 
Даследчыца канстатуе сюжэтную ўстойлівасць песень «Стралы» як 
у межах беларускай этнічнай традыцыі, так і ў традыцыі рускай 
і ўкраінскай; пры гэтым яна адзначае варыятыўнасць хранатопу 
абраду. У пытанні генезісу абраду пахавання «стралы» Г. Барташэвіч 
прытрымліваецца тэорыі «асноўнага міфа» В. Іванова і В. Тапарова. 
Істотнымі міфасемантычнымі аспектамі абраду з’яўляюцца таксама 
шлюбна-матрыманіяльны і паляўніча-вытворчы [2, с. 130–133]. 

У 1986 г. В. Гусеў робіць сістэмнае асэнсаванне абраднасці 
ваджэння/пахавання «стралы». Даследчык сцвярджае яе суадне-
сенасць з вяснова-летнімі рытуаламі славян з акцыянальным матывам 
пахавання сімвалічных фігур (Ярылы, Кастрамы, кукушкі і інш.). 
Галоўным кампанентам міфасемантыкі ён лічыць аграрную магію, 
у якой узаемазвязаны магія прадуцыравальная і ахоўная [15, с. 73]. 

Галоўным унёскам В. Гусева ў распрацоўку «стрэльнай» 
праблематыкі ва ўсходнеславянскай фалькларыстыцы з’яўляюцца 
этнасеміятычны ракурс і чляненне структуры абраду на акцыяналь-
ную, прадметную (атрыбутыўную) і вербальную [15, с. 69–72]. 
У акцыянальнай структуры, паводле даследчыка, істотная роля 
належыць розным харэаграфічным формам, самая адметная з 
якіх – «танок». У атрыбутыўнай структуры дамінуюць дзве групы 
рытуальных прадметаў: звязаныя з жаночым касцюмам і раслінныя, 
абумоўленыя вегетатыўнай магіяй. Вербальную структуру абраду 
практычна ва ўсіх без выключэння варыянтах складае шматразовае 
выкананне песні «Страла». Прыводзіцца пяць сюжэтных варыянтаў 
гэтай песні [15, с. 70–71]. «Памежны характар усходнепалескага 
абраду зрабіў яго структуру “адкрытай”, – піша В. Гусеў, – даў 
магчымасць асіміляцыі ў лакальных варыянтах некаторых элементаў 
папярэдніх абрадаў (пераапрананне і маскаванне, абход двароў) ці 
наступных за ім абрадаў (утапленне ў рацэ зялёнай галіны, кіданне 
ў ваду вянкоў)» [15, с. 73]. Аўтар даказвае, што структура абраду 
варыятыўная і адрозненні паміж лакальнымі варыянтамі часам 
значныя, а назіранні за сучасным станам абраду адлюстроўваюць 
розную ступень захаванасці традыцыі ў лакальных варыянтах.
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Даследаванні Г. Барташэвіч і В. Гусева шмат у чым прадвызна-
чылі кірунак далейшага вывучэння гэтай унікальнай з’явы. Пра-
ца В. Гусева «Вождение “стрелы” (“сулы”) в Восточном Полесье» 
ў ска рачэнні ўключана ў том БНТ «Земляробчы каляндар: Абра-
ды і звычаі» (1990). Як ужо адзначалася, з 1980-х гг. узрастае 
збіральніцкая актыўнасць у рэгіёне распаўсюджвання абраду. 

А. Гурскі ў выданні БНТ «Земляробчы каляндар: Абрады і звычаі» 
(2003) апісвае вынікі экспедыцый 1981–1983 гг., здзейсненых 
у Веткаўскі раён групай даследчыкаў Акадэміі навук. Яны здолелі 
зафіксаваць шасцігадзінны абрад, у якім брала ўдзел значная коль-
касць носьбітаў традыцыі і гасцей. Этапы абраду выконваліся строга 
паслядоўна, за чым сачылі старэйшыя жанчыны. Выканальніцы і 
госці, як піша А. Гурскі, не змешваліся, што сведчыць пра захаванне 
сакралізаванасці абрадавых дзеянняў у жывой традыцыі. Схематыч-
нае апісанне ваджэння «сулы», або «стралы», і адзначэнне некаторых 
лакальных асаблівасцей міфасемантыкі абраду дае К. Кабашнікаў 
у кнізе «Памяць: Добрушскі раён» (2001). Аўтар прыводзіць запісы 
карагодных песень, зробленыя ў 1993 г. Г. Барташэвіч. 

Р. Кавалёва ў даследаванні «Песні абраду ваджэння і пахавання 
“стралы” ў сусветным міфалагічным кантэксце» ставіць задачу 
«інтэрпрэтацыі паэтычных тэкстаў, усведамлення іх глыбіннай 
сувязі з абрадамі і адпаведным міфалагічным кантэкстам». Яна дае 
арыгінальную трактоўку стралы як міфалагемы, якая знаходзіцца 
на перакрыжаванні семантыкі двух сусветных міфаў: міфа пра 
свяшчэнны шлюб зямлі і неба і «асноўнага міфа» (змаганне Грамавіка 
з хтанічным Змеем). Гэта дуалістычная прырода міфалагемы стралы, 
паводле Р. Кавалёвай, стварыла даволі стракаты малюнак паэтычных 
матываў і вобразаў, надала амбівалентны характар абраду, што 
найбольш яскрава выяўляецца пры разглядзе парадаксальных 
сітуацый асноўнай песні ў параўнанні з абрадавымі дзеяннямі [25, 
с. 88]. Даследчыца звяртае ўвагу, што спеўна-вербальны кампанент 
абраду «страла забівае ахвяру» і акцыянальны кампанент «пахаванне 
прадметаў, якія ўвасабляюць стралу» з’яўляюцца семантычна 
эквівалентнымі, таму што грунтуюцца на апазіцыях верх/ніз, неба/
зямля,  бог/змей. Таксама ўказваецца, што семантыка стралы ў 
беларускім фальклоры мае не толькі міфалагічную прыроду: яна 
ўвасобіла і сямейна-шлюбную прагматыку, што выяўляецца праз 
міфалагемы сватанне-паляванне і страла кахання. Аналіз асобных 
гульнёвых і песенных ўзораў абраду дае падставы даследчыцы 
вылучыць яшчэ адзін міфалагічны матыў пахавання стралы – 
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«сям’я Грамавіка». На наш погляд, ён можа разглядацца як адмена 
міфалагічнага сюжэта змеяборства.

Актуальнасць рэгіянальнага вывучэння фальклору даказана 
В. Новак у працы «Абраднасць і паэзія пахавання стралы» (2002), 
дзе змешчаны вельмі значны фальклорна-этнаграфічны матэрыял, 
сабраны ў апошнія гады (апублікавана больш за 150 палявых 
запісаў з 80 вёсак Гомельшчыны). Даследчыца ўпершыню апісвае 
шэраг лакальных асаблівасцей абраднасці ваджэння/пахавання 
«стралы». Ідучы ў рэчышчы закладзенага В. Гусевым структурнага 
этнасеміятычнага вывучэння гэтай з’явы, В. Новак выяўляе яе 
лакальную спецыфіку на ўсіх узроўнях (час і месца правядзення, 
структура, склад удзельнікаў, семантыка рытуальных дзеянняў, 
атрыбутыка). Істотна ўзбагачаны ёю звесткі пра атрыбутыўны і 
вербальны код «стрэльнай» абраднасці. 

Вялікая колькасць сабраных пад кіраўніцтвам В. Новак 
матэрыялаў дазволіла распрацоўваць новыя гіпотэзы генезісу і 
эвалюцыі абрадавага комплексу ваджэння/пахавання «стралы». 
Л. Вінаградава ў 2004 г. упершыню даследавала вербальныя кампа-
ненты абраду ў кантэксце вывучэння механізмаў узаемадзеяння 
слова і рытуала, выявіўшы ўплыў фальклорнага тэксту на структуру, 
семантыку і тэрміналогію самога абраду. 

Зона пашырэння асноўнай «стрэльнай» песні шырэй за зону 
бытавання абраду. Але толькі ва ўсходнепалескім рэгіёне, як піша 
Л. Вінаградава, гэта песня апынулася ўцягнутай у каляндарны 
вясновы абрад, пры тым, што на астатняй усходнеславянскай 
тэрыторыі яна працягвае бытаваць як пазаабрадавая. Гэта адбылося 
таму, што асноўнай мэтай праваднога вяснова-летняга абраду на 
тэрыторыі Усходняга Палесся была менавіта ахоўная магія ад 
навальніцы і наогул ад прыродных катаклізмаў, а лексема страла 
ў беларускіх гаворках шырока ўжываецца ў значэнні «маланка». 
На падставе гэтай лексіка-семантычнай сувязі слова, якое спачатку 
толькі маркіравала зачын песні, уключылася ў абрадавы комплекс і 
зрабілася яго ключавым тэрмінам для абазначэння розных абрадавых 
рэалій і паняццяў: уласна абрад, спосаб абрадавага руху, абрадавы 
прадметны сімвал, песня з адпаведным зачынам, канкрэтны дзень 
ці свята [7, с. 222–224]. 

Л. Вінаградава абагульняе палявы матэрыял і групіруе 
матывіроўкі (тлумачэнні) носьбітаў традыцыі адносна сэнсу і мэты 
абраду ваджэння/пахавання «стралы». Да такіх тлумачэнняў у пер-
шую чаргу належыць цэлая група матывіровак, якія выяўляюць 
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метэаралагічную семантыку. Другая па аб’ёме група – тлумачэнні 
рытуалу як рэалізацыі магіі забеспячэння ўраджаю (злакавых, 
агародніны, ільну, канапель). Трэцяя група матывіровак засна-
вана на ідэі неабходнасці выгнання з вёскі нячыстай сілы і хва-
робных духаў. Яны праяўляюцца ў тых варыянтах абраду, дзе 
на чале працэсіі рухаюцца «старцы», «дзед і баба», выносячы за 
межы сяла пудзіла ці антрапаморфную ляльку [7, с. 226–227]. Да-
следаванне Л. Вінаградавай пераканаўча даказвае, што ў пытаннях 
рэканструкцыі міфарытуальнай сімволікі абрадавых комплексаў 
песенны абрадавы фальклор патрабуе вельмі ўзважанага даследчыц-
кага асэнсавання. Гэта абумоўлена тым, што кодавыя сістэмы абраду 
і адпаведнай паэзіі могуць зусім не адпавядаць адна адной. 

З 2010 г. прыкметна павялічваецца колькасць апублікаваных 
звестак па ваджэнні/пахаванні «стралы» ([27, c. 149–151; 32, c. 269–
272; 14, c. 134–136]). 13 мая 2010 г. у в. Неглюбка Веткаўскага ра-
ёна ў правядзенні абраду пахавання стралы бралі ўдзел студэнты 
і выкладчыкі кафедры этналогіі і фальклору Беларускага дзяржаўнага 
ўніверсітэта культуры і мастацтваў пад кіраўніцтвам В. Калацэя 
і Т. Пладуновай. Матэрыял з гэтай экспедыцыі, які з’яўляецца 
эмпірычнай базай для стварэння мастацкай рэканструкцыі дадзе-
нага каляндарнага свята ў Беларускім дзяржаўным музеі народнай 
архітэктуры і побыту, быў выдадзены Л. Мятлеўскай [43, с. 137]. 

У кн. 1 т. 6 акадэмічнага выдання «Традыцыйная мастацкая 
культура беларусаў» (2012) уключаны арыгінальныя палявыя запісы 
знакамітага збіральніка і краязнаўцы Г. Лапаціна, фалькларыстаў 
І. Смірновай і А. Боганевай, зробленыя пераважна ў Веткаўскім раё не 
Гомельскай вобласці. Каляндар гэтага рэгіёна, як піша Т. Валодзіна, 
вылучаецца найперш сваім веснавым «модусам мыслення», 
г. зн. асаблівай распрацаванасцю, сэнсавай шматпланавасцю, ба-
гаццем формаў і факусіраваннем у святах веснавога цыкла ледзь не 
ўсіх ідэй каляндарнай звычаёвасці. А абрад ваджэння і пахавання 
«стралы» якраз складае гэты ўнікальны веснавы модус, знаходзячыся 
паміж Тураўскім карагодам на Юр’я і «Провадамі русалкі» на 
траецкім тыдні [62, с. 7]. У кн. 2 т. 6 этнахарэограф М. Козенка 
ўпершыню аналізуе харэаграфію абраду ў кантэксце спецыфічнай 
карагоднай традыцыі Гомельшчыны.

Значны аб’ём палявога матэрыялу па тэме ваджэння/пахавання 
«стралы» і яго канцэптуальнае асэнсаванне ў працах Г. Барташэвіч, 
Т. Валодзінай, Л. Вінаградавай, В. Гусева, Р. Кавалёвай, В. Новак, 
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В. Пашынай, Л. Салавей і іншых даследчыкаў дазваляюць сёння 
рабіць наступ ныя высновы: 

 ● зонай бытавання абраду ваджэння/пахавання «стралы» з’яў-
ляецца «сярэдняе Падняпроўе і басейны рэк Сож і Дзясна, г. зн. тэ-
рыторыя паўднёва-ўсходняй Беларусі, заходняй Браншчыны і 
паўночна-ўсходняй Украіны» [15, с. 64], а своеасаблівым эпіцэнтрам 
служыць Веткаўскі раён Гомельскай вобласці; 

 ● па сваіх асноўных параметрах азначаны абрад адносіцца да 
групы так званых «правадных» каляндарных рытуалаў, надзеленых 
рысамі сімвалічных «пахаванняў»;

 ● часавая прымеркаванасць ваджэння/пахавання «стралы» – 
Ушэсце (у лакальных варыянтах – Юр’я), якое трактуецца носьбітамі 
як завяршэнне каляндарнага перыяду, што раздзяляе вясну і лета 
(у лакальных варыянтах суадносіцца з хрысціянскім матывам узня-
сення Хрыста на неба на саракавы дзень пасля Пасхі); 

 ● вербальную структуру абраду практычна ва ўсіх без выключэн-
ня варыянтах складае шматразовае выкананне галоўнай абрадавай 
песні, у зачыне якой гаворыцца аб страле, што забіла молайца; зона 
пашырэння «стрэльнай» песні шырэй за зону бытавання абраду; 

 ● матывуючай формулай галоўнай абрадавай песні служыць 
міфалагема стралы, якая генетычна ўзыходзіць да «асноўнага 
міфа»; міфасемантыка абраднасці грунтуецца на ахоўнай магіі ад 
навальніцы і наогул ад прыродных катаклізмаў, прадуцыравальнай 
вегетатыўнай магіі і архаічным імператыве сезоннага ачышчэння 
вёскі ад нячыстай сілы і хваробных духаў;

 ● акцыянальная структура абраду ўключае паслядоўныя дзеянні: 
збор удзельніц у традыцыйным месцы вёскі пад спеў «Стралы», ва-
джэнне карагодаў, шэсце ўдзельніц шэрагамі («танок») да поля пад 
спеў «Стралы», ваджэнне карагода ў полі, перакатванне жанчын 
па полі, закопванне ў зямлю розных прадметаў, вырыванне з зямлі 
калосся ці травы, вяртанне ў вёску і святочны абед; адметная роля ў 
акцыянальнай структуры належыць харэаграфічнай форме «танок»;

 ● у атрыбутыўнай структуры дамінуюць дзве групы рытуальных 
прадметаў: звязаныя з жаночым касцюмам і раслінныя, абумоўленыя 
вегетатыўнай магіяй;

 ● выканальніцы абраду – жанчыны і дзяўчаты (у лакальных 
варыянтах – таксама пераапранутыя мужчыны, хлопцы);

 ● значнае вар’іраванне назваў ва ўсім рэгіёне бытавання (стра-
ла/стряла/сула; вадзіць стралу / вадзіць сулу / вадзіць вясну; за-
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копваць стралу / хаваць вясну / провады вясны; Ушэсце / Ушэсце 
праважаць / Узнясенне Гасподне / провады Ісуса Хрыста; сена/
ёлка; ганяць старцоў / хаваць старца і інш.) сведчыць аб тым, што 
структура абраду варыятыўная: фіксуюцца значныя адрозненні 
паміж лакальнымі варыянтамі.

Сёння абрад прыцягвае значную ўвагу навукоўцаў і дзеячоў 
культуры (Інвентар нематэрыяльнай культурнай спадчыны «Жывая 
спадчына Беларусі»; відэафільмы: «Як пушчу стралу», дак. фільм, 
рэж. Юрый Выдронак, 2008; «Адраджэнне абраду “Ваджэнне i 
пахаванне стралы”», дак. фільм, рэж. Аляксандр Карпаў, 2011; 
аўдыёматэрыялы: Guda [Гуказапіс] : архаічныя абрадавыя сьпевы / 
[выконвае гурт] Guda. – 2-е выд. – [Мінск] : БМАgroup, 2007. –  
1 гук. дыск (47 хвіл.); Дзяньніца [Гуказапіс] : выбранае, 1985–1995. – 
Мінск : Ковчег [2011]. – 1 гук. дыск (58 хвіл.) і інш.).



Гл а в а  2

абрадавы комПлекс «страла»:  
ад эПохі сінкрэтызму да сучаснасці

§ 1. слова да студэнта: з чаГо Пачаць?

Н ельга сказаць, што «Страле» прысвечана вялікая коль-
касць разнапланавых навуковых прац, але іх дастатко-
ва для стартавага студэнцкага капіталу, бо, як вынікае 

з даследаванняў, бясспрэчна адно: шмат што ва ўсходнепалескім 
абра дзе ваджэння і пахавання «стралы» застаецца загадкай. Не ўсё 
зразумела з семантыкай і функцыяй галоўнай песні пра стралу, якая 
забівае добра молайца. Хто ён такі – выпадковая ахвяра лёсу? Каму 
належыць страла? Што значыць «вадзіць стралу»? Тым больш не зра-
зумела, як, па якой методыцы, з якога боку аналізаваць астатні масіў 
твораў, звязаных з абрадам, дзе няма аніякага згадвання стралы. 

Спадзяёмся, што знойдуцца студэнты, якія возьмуцца за раз-
гадку «Стралы». Яны дастаткова падрыхтаваныя да таго, каб не 
здзіўляцца супярэчлівасці думак пра гэты абрад, прымеркаваны 
галоўным чынам да Ушэсця, – падобны разнабой ім толькі на руку, 
бо ён разнявольвае розум. Будзем лічыць, што студэнты разам з тым 
і дастаткова разважлівыя, каб разумець наступнае: у сучаснай фаль-
кларыстыцы не існуе нейкага агульнага, кананічнага метаду, пры-
датнага для ўсіх даследаванняў, скіраваных да аналізу абрадавых 
песень, хоць некаторыя наіўныя асобы спадзяюцца, што такі «залаты 
ключык» ёсць. Ён сапраўды ёсць, але яго яшчэ трэба падабраць для 
кожнага канкрэтнага выпадку. Выпадковы «ключ» не дапаможа 
вырашыць акрэсленыя задачы. І яшчэ вельмі важна, каб студэнты з 
павагай ставіліся да вопыту і вынікаў працы папярэднікаў, але мелі 
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смеласць крытычна ацэньваць іх канцэпцыі і методыку аналізу. 
Заўсёды можна чакаць, што тыя штосьці прапусцілі, не адзначылі, 
не заўважылі, не асэнсавалі... а раптам гэтае штосьці і ёсць «ключ» 
да разгадкі? Галоўнае, што павінна быць у студэнта, маладога дас-
ледчыка, – смеласць, прадпрымальнасць, энергічнасць і эрудыцыя. 
Памятаю студэнта, які пісаў пра сімволіку вясельнага каравая, але 
не знайшоў часу, каб пазнаёміцца з працамі беларускай даследчыцы 
каравайных песень Л. Ермаковай, не гаворачы пра цікавы арты-
кул В. У. Іванава і У. М. Тапарова, які тычыўся семіётыкі гэтага 
абрадавага хлеба. Таму ўрэшце студэнт быў вельмі здзіўлены, што 
без папярэдніх даследаванняў у навуковай працы не абысціся. Ён 
лічыў, што дастаткова ўласнай канцэпцыі, а ў выніку атрымалася 
не самастойная навуковая праца, а павярхоўнае эсэ. Падчас працы 
студэнту патрэбна не толькі эрудыраванасць, але і смеласць – каб 
не патрапіць пад уплыў хоць і прывабных, але спекулятыўных ка-
лянавуковых канцэпцый, супрацьстаяць ім, каб не боўтацца без-
дапаможна ў цянётах учарашняй метадалогіі. Яму трэба скіраваць 
позірк у бок найноўшых метадаў, распрацаваных у сумежных на-
вуках, – літаратуразнаўстве, мастацтвазнаўстве, культуралогіі, 
этналінгвістыцы, лінгвафалькларыстыцы і г. д.

Важна зразумець, што справа не ў пазітыўным выніку, – яго 
адразу можа і не быць, а ў самім працэсе самастойнага аналізу: на-
прыклад, у аналізе дынамікі сэнсу, які складае сутнасць абраднасці, 
вызначае яе адрозненне ад іншых, бо ўсе абрады маюць агульную 
функцыю – магічную. І калі студэнт палічыць вызначэнне дадзенай 
функцыі сваім навуковым адкрыццём, то можна толькі паспачуваць 
яму. А вось калі ён пакажа, як у дадзеным выпадку магічная функ-
цыя ўбіраецца ў слоўную форму, і сістэматызуе свае назіранні, то 
тут можна чакаць неспадзяваных адкрыццяў. Такое назіралася не 
адзін раз. Тут дарэчы мець на ўвазе асноватворную ідэю французскага 
семіёлага Р. Барта (1915–1980) пра той «множны сэнс», які ўтварае 
ўзровень Тэксту. Для Р. Барта Тэкст з вялікай літары – гэта і поле 
ўзаемасувязі твора з папярэдняй культурай, і факт яе прысутнасці 
ў творы. Тэкст з малой літары – звычайная знакавая сістэма, што 
складаецца з літар, слоў, сказаў, пэўным чынам звязаных паміж 
сабою. Гаворачы пра «множны сэнс» твораў (а ніяк не пра множнасць 
сэнсаў), Р. Барт перасцерагаў даследчыкаў ад іх адвольнага вытлу-
мачэння. А з самавольствам даследчыкаў мы, на жаль, сутыкаемся 
на кожным кроку, бо навуковая крытыка ў наш час амаль сышла 
на нуль. 
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Хочацца перасцерагчы студэнта ад распаўсюджаных метадычных 
памылак, калі: 

а) старажытныя каляндарна-абрадавыя песні ўспрымаюцца з пун-
кту гледжання сучаснай свядомасці, што вядзе да мадэрнізаванага 
разумення зместу твораў; 

б) дагматызуюцца ўстаноўкі пануючай метадалогіі, што звужае 
поле навуковага зроку і ў выніку прыводзіць да аднабаковага аналізу; 

в) творы разглядаюцца анахранічна, г. зн. не ў кантэксце іх улас-
най эпохі, што можа прывесці да неапраўданай архаізацыі тэкстаў. 

Карацей кажучы, сучасны студэнт павінен разумець, што абрад-
насць «Страла» – не склад множнасці сэнсаў, а менавіта арганічнае 
адзінства, множны збалансаваны сэнс. Паўстае пытанне: чым забя-
спечваецца арганічнае адзінства? Адказ: сакральнасцю абраднасці, 
калі ёю адкідаецца ўсё, што не адпавядае магістральнай лініі, не 
суадносіцца з ёю. Нездарма даследчыкі прыйшлі да высновы, што 
функцыянальныя цыклы абрадавых твораў па сваёй прыродзе амаль 
непранікальныя для знешніх уплываў. 

Што яшчэ трэба памятаць? Вось што: сакральнае генетычна 
амбівалентна, яно заўсёды ўспрымалася двухбакова – як велічнае, 
свяшчэннае, дабратворнае і як жудаснае, грознае, разбуральнае. 
Непадрыхтаваны даследчык можа ўбачыць у песеннай страле толькі 
стралу-забойцу, хоць насамрэч мы маем прыклад множнага сэнсу, 
калі смяротная функцыя стралы абапіраецца на рытуальную неаб-
ходнасць забойства чалавека або іншых істот. 

Страла ў дадзеным выпадку – знак-індэкс. У наш час прынята 
адрозніваць знакі-індэксы ад знакаў-сігналаў. Абодва знакі валода-
юць пэўным значэннем, але калі расшыфроўка сігналаў у той ці іншай 
ступені прадвызначана, то сэнс індэксаў падлягае інтэрпрэтацыі. 
Напрыклад, убачыўшы дым, кожны чалавек падумае пра пажар 
або разведзенае вогнішча. Назіраючы за абрадам «Страла», дзе ёсць 
песні, карагоды, дзеянні з прадметамі, калі некаторыя з іх закопва-
юцца ў зямлю, прычым гэта зусім не стрэлы і не іх выявы, можна 
збянтэжыцца: а дзе ж тая страла? Што азначае «вадзіць стралу»? 
Чаму замест стралы хаваюць і блізка да яе не падобнае?

Зразумела, што паляўнічая або баявая страла – прадукт культу-
ры, аднак у абраднасці культурнае (страла лука) і прыроднае (страла-
маланка) паўстаюць як два бакі аднаго медаля. Яны зліты настолькі, 
што апелююць адзін да аднаго падобна рэальнасці і яе люстраному 
адбітку, але пры гэтым незразумела, дзе рэальнасць, а дзе яе адбітак. 
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А калі да іх далучаюцца прадметы, якія нібыта сімвалізуюць стра-
лу, то даследчык-пачатковец наогул сутыкаецца з парадаксальнай 
сітуацыяй: азначальнае (прадметы-сімвалы стралы) не адпавядае 
азначаемаму. Якая, напрыклад, сувязь паміж пярсцёнкам, зялёнай 
галінкай, пацеркамі і стралой? Праўда, выканаўцаў абраду падобнае 
разыходжанне, здаецца, не бянтэжыць. 

Відаць, калі па традыцыі ў абрадзе «Страла» выкарыстоўваюцца 
знакавыя элементы, сувязь якіх з абрадам не ўсведамляецца, мы маем 
справу з абрадавым неўсвядомленым, разнавіднасцю калектыўнага 
неўсвядомленага, пра якое пісаў псіхааналітык К. Г. Юнг. Са свайго 
боку даследчыкі адчуваюць, што прадметны код абраду сігналізуе 
пра нейкую структуру, адсылае, магчыма, да нейкага міфалагічнага 
эпізоду. Але якога? Няма сэнсу пералічваць закапаныя ў зямлю 
рэчы або звяртацца за падказкай да стрэльных песень, бо замест 
прамога адказу ўтвараецца новая праблема. У адным творы 
закопванню, як вынікае з маналогу жан чыны, падлягае песенька. 
Рускаму фалькларысту В. Я. Гусеву песенная дэталь падалася 
такой недарэчнай, нават бязглуздай, што ён выказаў меркаванне 
пра памылку або выканаўцы, або збіральніка. Вучоны палічыў, 
што замест песенька трэба чытаць лесенка. На наш погляд, гіпотэза 
В. Я. Гусева настолькі непераканаўчая, што яе можна не прымаць у 
разлік, тым больш што песенька сустракаецца ў іншых запісах. А калі 
б запіс быў адзінкавы? Відаць, знайшліся б маладыя даследчыкі,  
якія б паверылі масцітаму вучонаму. 

Трэба ўлічваць, што кожны каляндарны абрад надбудоўвае над 
сваім міфарытуальным зместам сістэму ўласнай прадметнай топікі. 
Непасвячонаму (і неадукаванаму) чалавеку яна можа падацца на-
борам выпадковых рэчаў, але даследчык, перш чым рабіць выснову 
аб разбурэнні абраду, павінен пастарацца зразумець сэнсавую сувязь 
закапаных на полі прадметаў і рэчаў. Відавочна, што зеляніна ў абра-
дзе «Страла» і зеляніна ў абрадзе «Куст» – семантычна розныя рэчы. 
Чаму? І вось тут перад даследчыкам паўстае праблема каўзальна-
генетычнага вытлумачэння з’явы. Задача палягае ў тым, каб выявіць 
пазаабрадавыя акалічнасці, якія абумовілі выкарыстанне ў тым ці 
іншым абрадзе зеляніны, прычым у пэўным значэнні і ў пэўнай 
функцыі. Акрамя гэтага, даследчык павінен навучыцца бачыць па-
заабрадавыя акалічнасці праз прызму самога абраду, выпрабоўваючы 
іх на ўзаемную адпаведнасць, каб не давялося адвольным чынам 
замяняць песеньку на лесенку. Чаму б не прыняць пад увагу, што 
набор рэчаў, якія падчас абраду закопваюць у зямлю на жытнім полі, 



§ 1. Слова да студэнта: з чаго пачаць? 21

насамрэч не хаатычны, а ўяўляе сабой той самы множны сэнс, выра-
жаны рознымі, але ўзаемна суадноснымі прадметамі, якія шматра-
зова адсылаюць адзін да аднаго? У такім разе здымаецца пытанне, 
які прадмет (ці якая рэч) з’яўляецца галоўным, «спрадвечным», 
першасным, таму што кожны з іх вядзе да кантэксту культуры, 
у які ўплятаўся абрад і які сам, такім чынам, станавіўся часткай 
абраду. Самі выканаўцы звычайна не ўсведамляюць сувязь абраду 
з культурна-гістарычным кантэкстам, але яго сляды нясе на сабе 
атрыбутыўны бок абраднасці. Усе выкарыстаныя рэчы і прадметы – 
своеасаблівая статычная памяць абраднасці аб мінулым. 

Як бачым, перад студэнтам, які звярнуўся да «Стралы», непа-
збежна паўстае шэраг тэарэтычных і канкрэтна-практычных задач. 
У такім выпадку – з чаго пачаць? Здавалася б, з вывучэння гісторыі 
пытання, высвятлення таго, хто і што пісаў пра «Стралу», якія ёсць 
друкаваныя крыніцы, ці ёсць апісанні абраду і да т. п. Гэта правільны 
крок. Уласна кажучы, дадзены дапаможнік і пачынаецца аглядам 
літаратуры па «Страле». Адпаведная глава мае інфармацыйны і 
апісальна-аналітычны характар. А што далей? Шлях навуковай 
думкі ідзе ад пастаноўкі задач да іх вырашэння. Даволі простая за-
дача – самому ўбачыць і зафіксаваць абрад у месцах яго жывога быта-
вання. Наступная задача больш цяжкая: паспрабаваць улавіць скры-
тую множнасць сэнсу ў сукупнасці розных кодаў – акцыянальнага, 
прадстаўленага абрадавым сюжэтам, прадметна-атрыбутыўнага 
ў яго сувязі з тым ці іншым этапам абраду, антрапалагічнага, пра-
дыктаванага рэгламентам складу ўдзельнікаў, і – галоўнага для 
філолагаў – вербальнага, увасобленага ў песнях, тлумачэннях, тра-
дыцыйных рэпліках і дыялогах. Такі падыход дае даследчыку маг-
чымасць пачаць працу з аналізу дакладна пазначаных семантычных 
кодаў з мэтай прадставіць карту іх адпаведнасці ці разыходжанняў. 
Толькі ў працэсе аналізу даследчык паступова набліжаецца да множ-
нага сэнсу абраднасці. Ён, гэты сэнс, валодае прымусовай сілай, нават 
калі гэта і не ўсведамляецца. 

Не трэба думаць, што зместам абраднасці з’яўляецца нейкі код. 
Нельга зводзіць працу да вызначэння і апісання кодаў, бо тым самым 
даследчык выдае коды за сам сэнс, блытае форму са зместам.

Будзем лічыць, што студэнт пазбегнуў адзначанай памылкі, 
але існуе пагроза яшчэ адной, імя якой антыгістарызм. Працы аб 
каляндарных абрадах, па сутнасці, антыгістарычныя, калі яны 
не ставяцца ў сувязь з канкрэтнай тэрыторыяй, гістарычнай і 
эканамічнай сітуацыяй, калі самым агульным чынам гаворыцца аб 
глыбокай старажытнасці іх паходжання, а бытаванне ў аглядны для 
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фалькларыстаў час міжволі рамантызуецца, прыхарошваецца, як 
на лубачным малюнку, дзе добрыя сяляне ў псеўданародных строях 
радасна выконваюць традыцыйнае дзейства. 

Самае горшае, што можа зрабіць малады даследчык, гэта: 
1. Замест аналізу даваць простае апісанне абраду з пераказам 

песень. 
2. Зводзіць аналіз матэрыялу да штучнага, прыдуманага ім па-

стулату без апоры на тэорыю фальклору і гістарыяграфію пытання. 
3. Абапіраючыся на ідэі папярэднікаў, «падганяць» пад іх свой ма-

тэрыял. Напрыклад, даказваць, што абрад «Страла» мае працоўную 
аснову, бо слова «страла» пазначае паляўнічую зброю. Прыклад можа 
паказацца надуманым, аднак тое, што навуковая слепата часам бывае 
не толькі ў маладых, але і ў сталых даследчыкаў – факт, асабліва 
калі абраднасць разглядаецца не цэласна, а разбіраецца на асколкі. 
Тады множны сэнс абраду знікае, і той застаецца голай функцыяй. 

4. Ігнараваць усё, што не падпадае пад абраную схему і не 
ўкладваецца ў зыходныя пастулаты, свядома не заўважаць рэальныя 
супярэчнасці, акцэнтуючы ўвагу на тым ці іншым баку абраднасці. 
У лепшым выпадку толькі адзначаць іх, пакінуўшы пытанне адкры-
тым: вельмі распаўсюджаны прыём, за якім хаваюцца навуковая 
няздольнасць і безадказнасць. 

5. Без належнай павагі ставіцца да класічных даследаванняў 
або некрытычна прымаць усё на веру. Так, у наш час назіраюцца 
павышаная цікавасць да прац А. М. Афанасьева і апалагетыка яго 
рэканструкцый славянскай міфалогіі, хоць ужо сучаснікі вучонага 
звярталі ўвагу на іх слабыя бакі. 

6. Няўважліва ставіцца да рэцэпцыі абраду выканаўцамі або 
толькі засяроджвацца на пераказе іх меркаванняў без належнай 
сістэматызацыі і інтэрпрэтацыі сабранага матэрыялу. 

§ 2. Функцыянальнасць абраду «страла»  
з Пазіцыі сучасных выканаўцаў

Што сабой уяўляе абраднасць «Страла» – аўтаномны, самада-
статковы, замкнёны ў сабе аб’ект, які кожны раз узнаўляецца па 
традыцыі, або яна звязана з сітуацыяй свядомага ўспрымання зместу 
і сэнсу?

На гэтае пытанне адкажам так: абраднасць «Страла» – гэта сэн-
сава закрыты рытуальны тэкст, які рэалізуецца ў слоўнай, дзейснай 
і прадметнай форме. Яна валодае стабільным сэнсам, які падлягае 
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аб’ектыўнаму навуковаму вывучэнню. Рознымі ўзроўнямі абраднасці 
з’яўляюцца міфарытуальны сэнс як комплекс рознаструктурных 
частак і функцыя як магічная скіраванасць. Звяртаючыся да аналізу 
народных інтэрпрэтацый абрадавай функцыі, даследчык можа дада-
ваць да іх свае каментарыі. 

Свае погляды на «Стралу» народ выказвае двума спосабамі: на-
туральным чынам – падчас гутаркі паміж вяскоўцамі і штучным – 
падчас спецыяльных апытанняў з боку збіральнікаў. Усе выказванні 
адносяцца да двух асобных пластоў фальклорнай няказкавай прозы – 
дыскурсіўнай каляндарна-святочнай (яна тычыцца свята Ушэсця з 
яго народнай абраднасцю наогул) і каляндарна-абрадавай, тэматычна 
звязанай з канкрэтным абрадам у канкрэтнай вёсцы. Так, не ўсюды 
існуе назва «Страла». У Добрушскім раёне замест яе ўжываецца назва 
«Сула», прычым у песні абодва канцэпты могуць ужывацца разам. 
Напрыклад: «Збіраюцца на вуліцы бабы ўсякія і мужчыны, такіе 
маладые, дык убярэцца, бабскую надзене сарочку. А дзеці бегалі 
ўслед. Па сялу ідуць, пяюць:

Ішла сула ўздоўж сяла, 
Уздоўж сяла і на вуліцы, 
І на вуліцы, і на кузніцы. 
Ляцела страла ды ўбій жа малайца. 
Па том моладцу некаму плакаці. 
Сястра маленька, маці старэнька, 
Жана малада і з дзяцінаю… 

Дайдзем на павароце. Бабы: “О, сула ідзе…”. Вынясуць стол, хле-
ба паложаць і пал-літра ж няхай. Ішлі ўздоўж вуліцы. Завернуць, 
кругом абойдуць. Часоў у полпервага пойдуць, а часоў ужо ў чаты-
ры – назад» [44, с. 220]. 

Тэрмін «дыскурс» (ад фр. discours – маўленне, гаворка) ахоплівае 
правілы дзейнасці (пісьмовай ці вуснай). Фальклорная дыскурсіўная 
проза перш за ўсё звязана з натуральнай камунікатыўнай падзеяй. 
Яе тэмы – усё, што тычыцца народных традыцый, звычаяў, абрадаў, 
павер’яў, міфалагічнага ўспрымання навакольнага асяроддзя і 
да т. п. Пры ўнутраных зносінах паміж вяскоўцамі выказванні, звя-
заныя з вобразам каляндарнага свята ці абраду, які існуе ў свядомасці 
жыхароў, рэалізуюцца настолькі шматбакова, што нават цяжка сабе 
ўявіць, тым больш зафіксаваць. Нядзіўна, што мадэлі камунікацыі, 
якая ўключае спасылкі на «стралу», дакладна не апісаны. Адна спра-
ва – размова непасрэдных удзельнікаў абраду, іншая – назіральнікаў, 
асобны ўзровень – маналог тых, хто нешта чуў ад трэціх асоб (тыпу: 
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«Мне Вера казала, што хадзіла на “Стралу”…»). Дыскурсіўная 
«стрэльная» проза зменлівая ў часе, яе змест вар’іруецца ў залежнасці 
ад абставінаў і розных акалічнасцей. 

Натуральнае апавяданне з асобай я-апавядальніка, штучны апо-
вед пра абрад і «сам па сабе» святочны абрад «Страла» не з’яўляюцца 
непранікальнымі адзінствамі: хутчэй, рэальнасць дадзенага абраду 
і аповед пра яго інтэртэкстуальна звязаныя. Гэта дазваляе лічыць, 
што матэрыялы апытання жыхароў вёсак, дзе абрад існуе ў жывым 
бытаванні, і натуральныя тэксты каляндарна-абрадавай «стрэльнай» 
прозы, якую амаль немагчыма зафіксаваць, узаемарэферэнтныя. 

Звернемся да кнігі В. С. Новак «Абраднасць і паэзія “пахаван-
ня стралы”» [44], з якой узята папярэдняя цытата. Яно найбольш 
рэпрэзентатыўнае ў плане празаічных тэкстаў, згрупаваных паводле 
дзесяці раёнаў Гомельшчыны, дзе занатаваны звесткі пра «Стралу»: 
Веткаўскага, Буда-Кашалёўскага, Добрушскага, Лоеўскага, Чачэр-
скага, Рэчыцкага, Гомельскага, Нараўлянскага, Жыткавіцкага, 
Жлобінскага. Як бачым, арэал «Стралы» досыць шырокі. Яго ядром 
лічацца Веткаўскі і Чачэрскі раёны, дзе традыцыя абраду даволі 
моцная. 

Згодна з прыведзенымі матэрыяламі, назва «Страла» найбольш 
распаўсюджаная. Разам з тым акрамя «сулы» існуюць мясцовыя наз-
вы: «Сена», «Хрэн», «Пахаванне вясны» і інш., якія спалучаюцца 
са «Стралой». У большасці тэкстаў функцыя абраду не адзначаецца. 
Таму большую вагу маюць тыя з іх, дзе ёсць тлумачэнні ўдзельнікаў 
або жыхароў вёскі. 

«Штоб сена радзіла»

Так патлумачыла сутнасць абраду жыхарка в. Залаты Рог 
Веткаўскага раёна М. К. Сакунова (1917 г. н.), дзе ён адбываецца 
на другі дзень Пасхі і суправаджаецца песняй «Мы на сена ідом // 
Мы на новае». Звернем увагу на аганістычны характар абраду (ад 
грэч. agon – барацьба, спаборніцтва). У ім калектыўная барацьба і 
паядынак узаемна дубліруюцца: «Ужо паўстрэчаюць адзін другога 
два карагоды і вродзе так біцца, хто каго пабядзіць. Крычаць: “Ай-
я-яй! Мы пабядзім! Мы пабядзім…”» [44, с. 97]. Заўважым, што сэнс 
барацьбы двух карагодаў зусім забыты, але засталася песня «Із-пад 
лесіку, лесіку цёмнага» пра двух малойцаў, якія «за красну дзеўку 
пабраніліся». Дзяўчыне паядынак хлопцаў здаецца дарэмным, бо ёй 
вядомы нейкі закон: «Вы не біцеся, не сварыцеся // Аднаму каму я 
дастануся». Праўда, заўсёды яна дастаецца пераможцу. 
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Што гэта за дзяўчына і што сабой уяўляюць паядыншчыкі? І перш 
за ўсё, у чым сэнс каляндарнай барацьбы? 

Якую б форму ні мелі каляндарныя абрады, на якую б роз-
ную міфарытуальную аснову яны ні абапіраліся, галоўным для іх 
з’яўляецца хронаміф. Яго змест – адвечная барацьба старога і новага 
часу, іначай – усяго маладога са старым, больш глабальна – жыцця, 
звязанага з вясной і летам, і смерці, звязанай з зімой. Персанажы 
цытаванай песні не зямныя людзі, а чалавекападобныя формы старо-
га і маладога, смерці і жыцця, якія змагаюцца за дзяўчыну-вясну. 
Паспрабуйце знайсці адказ на пытанне, каму дастанецца дзяўчына. 
Як бачым, хронаміф узнаўляецца дзейсна – у выглядзе бойкі 
двух карагодаў, і слоўна – праз песню, дзе ён падаецца ў выглядзе 
сапраўднага жыццёвага эпізоду. У песні «Мы на сено идем» з в. Ста-
рое Сяло Веткаўскага раёна, кантамінавай з песняй пра стралу, зноў 
сустракаем «любоўны трохвугольнік», толькі з іншымі персанажамі: 

Што брат у брата
Да жену просил. 
За жену, братец, 
Голову долой.
Голова долой,
А кости на огонь. 
Ой, лети, стрела, 
Да вдоль села. 
Ой, убей, стрела, 
Добра молодца… [44, с. 106–107].

Усе абрадавыя і песенныя сутычкі семантычна тоесныя. Перамога 
метафарычна суадносіцца з перамогай жыцця над смерцю. Яна не-
абходна, «штоб сена радзіла». Гэтым, уласна кажучы, і вызначаецца 
бытавая сітуацыя цытаванай песні. 

«Ідом хаваць вясну»

Абрад здаецца вельмі дзіўным. Як гэта так – хаваць вясну? На-
вошта? На добры розум, яе, наадварот, трэба вітаць, ухваляць, ула-
годжваць. Між тым за гэтым абрадавым звычаем праглядваецца 
глыбокі міфалагічны пласт разнастайных уяўленняў. У вяснянках 
Вясна паўстае як дзева-маці. Водгукі ўяўлення знаходзім і ў абрадзе 
«Страла», дзе імітуюцца шлюб і мацярынства Вясны: «І наряжаюць 
маладую дзяўчыну ў вяночак. Яна як бы вясна. І дзелаюць ляльку. 
Раншы дзелалі з трапак, а цяпер ужо з магазіна. І з гэтай лялькай 
дзяўчына тая ў кругу ходзе, а жэншчыны ходзяць кругам і спява-
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юць карагоды. Многія спявалі песні. Яны называюцца лёлюшкамі». 
Далей Л. І. Малашэнка (1932 г. н.) з в. Пералёўка Веткаўскага раёна 
ў якасці прыкладу прывяла карагодную песню «У карагод пайду, 
сабе трох найду» з прыпевам «Ой лі, ой ля-лю», пра красну дзевачку, 
што прыйшла да мілага, які «ў каравуле стаяў, перамены ждаў» [44, 
с. 112–113]. З паралелізмам і залежнасцю бытавых па форме песень 
ад міфалагічнага зместу абраду мы будзем сустракацца не адзін раз. 

Абрад «пахавання вясны» ў в. Стаўбун Веткаўскага раёна, падчас 
якога хаваюць у жыце ляльку, закопваючы яе ў зямлю, суправа-
джаецца шэрагам песень. Гэта ўжо знаёмая нам «Мы на сена ідом», 
дзе брат гатовы ахвяраваць канём, але не жонкай: «За каня, бра-
цец, я ні слоўеўка… // За жану, брацец, галаву зрублю». Мы можам 
толькі выказваць меркаванне аб сувязі твора са славянскім весна-
вым міфам, бо ў адрозненне ад грэчаскага ён нават не рэканструява-
ны. Адзначым, што новы нюанс у межах абраду набывае песня пра 
дзяўчынку-семілетку. У ёй загадкі загадвае не хлопец, не казак, не 
нейкія людзі, а стары. Адгадаўшы іх, «семілетка» (тут – субсты-
тут вясны?) пазбаўляецца тым самым ад старога (пар. з міфам пра 
Персефону, якая часова вяртаецца на свет з Аіда (і ад Аіда, свайго 
мужа, бога падзем’я) да сваёй маці Дземетры, багіні зямлі і ўраджаю). 
У святле адзначанага амбівалентны сэнс набывае абрад пахавання 
вясны. З аднаго боку, яго можна тлумачыць у аптымістычным ключы 
як вяртанне вясны да зямлі-маці, аб’яднанне з ёю, з другога – у дра-
матычным як вяртанне вясны да падземнага супруга і разрыў з маці. 

Зіхатлівы сэнс мае загадкавая песня пра закопванне песенькі 
«к налецяйку» з рытарычным пытаннем: каму «маленькая» песенька 
будзе міленька – ці старому, ці маладому? Гаворка ў творы ідзе пра 
наступны гаспадарчы год і спевы: 

Прыеду поле араці, 
Буду цябе песеньку спяваці, 
Спяваці, харошаю 
Вясну дажыдаці [44, с. 175]. 

Як бачым, каляндарны хронаміф мае розную фактуру і функ-
цыянуе ў разнастайных формах. Ён фігуруе як дзеянне (барацьба 
карагодаў), песенны матыў (паядынак), пытанні-адказы (стары і 
семілетка), звароты (да брата, да песенькі), канфлікты і сваркі (двух 
хлопцаў, двух братоў). Згодна з творам, песенька ёсць нешта жы-
вое і матэрыяльнае. Яна – Логас, прыраўнаваны да персоны – Вяс-
ны. Змест твора – развітанне з вясной і яе вяртанне, пахаванне і 
ўзнаўленне. Калі «хавалі ляльку, закопвалі, усе бабы плакалі, як па 
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нябожчыку, да па-настаяшчаму. Гэтым святам мы праводзілі вясну» 
[44, с. 198]. Але сумная падзея ўраўнаважваецца аптымістычнай 
песняй пра песеньку-вясну, дзе ўсе пазначаныя дзеянні (араці – 
спяваці – вясну дажыдаці) маюць рытуальна-міфалагічнае значэнне. 

У в. Ліпінічы Буда-Кашалёўскага раёна, закопваючы ў зямлю 
«палачку», якая мела выгляд стралы, галасілі, прычым змест гала-
шэння грунтаваўся на песні, толькі замест песенькі была лялечка: 

Лялечка, мая мілая, 
Ды схавала я цябе к Ушэсцяйку, 
К Ушэсцяйку, к налецяйку, 
Да такога часу, як сёлета. 
Прыду да цябе з сахою, 
Да буду гаварыць з табою, 
Мая міленькая лялечка! 
Ой! ой! ой! [44, с. 217]. 

Калі падсумаваць і сістэматызаваць усе факты, то атрымліваецца 
давалі лагічны сінкрэтычны комплекс: зямля – страла – палачка – 
песенька – лялечка (Вясна), які, на наш погляд, апелюе да міфа пра 
свяшчэнны першашлюб зямлі – нявесты і маці, знікненне і вяртанне 
яе дачкі Вясны, што, зразумела, патрабуе дадатковых даследаванняў 
і аргументаў. 

«На дождж»

«Лялечка» – гэта рэчыўная форма веснавога міфа, звязанага з 
хтанічным (ад грэч. зямля). У слоўнай форме пры провадах вясны 
веснавы міф фігуруе як лаянка. Вясну абвінавачваюць у тым, што 
яна не спраўдзіла надзей, была неспрыяльная, сухая: 

Ты сёлета была нехарошая, сухая, 
Каб ты таксама не вярнулася, 
Вясна, болей ты нам не нада. 
Закапайце яе, ды хадзіце на абед, 
Чаго вясна на ніз пайшла [44, с. 240]. 

Абрад выклікання дажджу – звычайны складнік аграрнай магіі. 
У межах абраду пахавання «стралы» ён выконваецца не заўсёды, а 
толькі з пэўнай нагоды: «Калі да Ушэсця доўгі час не было дажджу, 
то пасля таго, як “пахаваюць Стралу”, на полі ставяць стол, кладуць 
на яго ежу. А поп чытае малітвы і просіць у Бога, каб той паслаў 
дождж. Пасля такой службы звычайна спяваюць песню: 
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Ой, сады, мае садочкі зялёныя, 
Ой, цвяты, мае цвяточкі яравыя, 
Вы чаго, мае цвяточкі, прызавялі?..» [44, с. 155–156].

Занатаваны і такі спосаб забеспячэння вільготнасці зямлі: «Калі 
не было доўга дажджу, то хадзілі па дзярэўні і здымалі гладышкі. 
Калі багата вісела, то ўсе паздымаюць, а адну аставяць і кідалі ў 
калодзеж. Узрослыя кідалі» [44, с. 241].

«Старца хаваем»

Пераапранутыя «старцы» – звычайная прыналежнасць «Стра-
лы». Увасабляючы ўсё «старое», яны, па сутнасці, былі ўвасабленнем 
смерці. Нездарма «старцы» апраналіся ў «смяротнае» адзенне, па-
дрыхтаванае «на смерць». Звычай атрымаў рацыянальнае тлумачэн-
не: «На Ушэсце адзяюць смярцёнае адзенне, каб проста пранасіць, 
каб прасвяжылася» [44, с. 94]. 

Абрад выгнання ці забойства старых быў у многіх народаў: «Старо-
га ці старую (напачатку жывых, а потым у выглядзе лялек) скідвалі, 
тапілі, спальвалі, выганялі: гэта былі “провады” (смерць) старога 
года або зімы» [67, с. 187]. Нездарма ў палескім абрадзе «хаваюцца, 
хто пераадзеты. Іх ловяць, б’юць» [44, с. 105]. Калі старца хаваюць 
у жыце, то ён «раздзяецца, пераадзяецца ў сваю адзежу і ідзе на-
зад у сваёй». Цікава, што інфармантка Е. І. Дзямчыхіна (1935 г. н.) 
сказала: «Зачым гэта рабілі, я не знаю» [44, с. 124]. Сэнс закопвання 
ў жыце адзення, строчак з шаўковых хустак або нітак з адзення на 
сённяшні дзень не ўсведамляецца, хоць стаўленне да «старцаў» добра 
бачна з песні «Ой, старац мой, ліха матцы тваёй». Трэба думаць, што 
абрад знішчэння старэчага – вельмі старажытная частка «Стралы». За 
старцамі сачылі, каб яны пераапрануліся ў звычайнае адзенне: «Калі 
ўжо пачынае садзіцца сонца, ідуць да бліжняга жыта, нясуць “стар-
цам” добрую адзежу. Там у жыце “старцы” пераадзяюцца» [44, с. 128]. 

У в. Неглюбка Веткаўскага раёна абрад пахавання «стралы» мае 
назву «ганяць старцоў», прычым «старцы» апраналіся ў лахманы. 
Навошта хавалі «старцоў», жанчыны тлумачылі вельмі красамоўна: 
«Каб іх больш не было, а гэта значыць, каб у вёсцы не было беднаты, 
усе жылі багата, а ў жыце “хавалі” хваробу, няшчасце» [44, с. 137]. 

«Абярэг дзяцей»

Калі ад старцаў пазбаўляліся, то дзяцей ахоўвалі. Выканаўца 
падкрэсліла магічную функцыю круга, калі шэсце свядома пера-
тваралася ў кругавы карагод: «Вадзілі і круглыя карагоды з удзелам 
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дзяцей, якія знаходзіліся ў сярэдзіне карагода. Карагод лічыўся 
абярэгам дзяцей ад няшчасцяў, выконваўся, каб яны раслі здаро-
выя» [44, с. 133]. 

Карагод-абярэг паўтараўся і на полі: «Садзім дзетак у тры кучкі і 
водзім вакол іх карагоды і пяём песню “Ой, дзевачкі таночкі вадзілі”» 
[44, с. 145]. Або «дзяцей садзілі на камені і вадзілі вакол іх карагод, 
пелі песні. Калі паводзілі карагод, дзяцей падымалі вышэй галавы. 
Гэта такой абычай, каб дзеці былі здаровенькія ды раслі бальшымі» 
[44, с. 161]. Давалася і такое тлумачэнне: «…чтобы каша не приго-
рела» [44, с. 163]. 

«Хто сарве верх з букета – 
у гэтым жа годзе выйдзе замуж, жэніцца»

Матрыманіяльны (шлюбны) характар абраду пахавання «стра-
лы» добра захаваўся ў в. Прысно Веткаўскага раёна. Тут жанчыны 
ўпрыгожвалі «колік». Потым кветкі з яго неслі «на гарод, каб расла 
капуста, гуркі». Сам колік потым тапілі, «штоб ішоў дождж. У другім 
бацэ вёскі закопвалі колік супраць гразы» [44, с. 190]. Расказвалі 
таксама пра ўпрыгожванне вялікай кучаравай галіны вярбы на два 
метры вышынёй. Месца правядзення абраду – мост цераз рэчку, дзе 
гэты «букет» замацоўвалі ў ступу. Відавочна эратычная падаплёка 
абраду. У в. Юрковічы ўпрыгожаная галіна клёна або іншага дрэўца 
называлася «хрэн». Гэтыя галінкі потым кідалі ў жыта [44, с. 200]. 
Як і колік, упрыгожаную галіну тапілі. Перад патапленнем, «калі 
неслі галіну да вады, стараліся сарваць верх з букета гэтага маладыя 
хлопцы і дзеўкі», каб хутка выйсці замуж, ажаніцца. Абрадавы букет 
вельмі нагадвае вясельнае дрэўца, якое на Гомельшчыне мае назву 
«ёлка». 

«Дай нам жытцу»

Земляробчую функцыю «Стралы» добра ўсведамляюць выка-
наўцы абраду і даследчыкі. Яго рытуальны сюжэт – шэсце да поля 
і ахвярапрынашэнне зямлі, якое здаўна мела выгляд зарывання: 
«Прыходзяць да поля. Выкопваюць ямачку блізка да краю, кладуць 
капейкі, завушніцы, пярсцёнкі. Усё засыпаюць зямлёй. Калоссе, што 
расце побач, нахіляюць з чатырох бакоў, па тры звязваюць паміж 
сабой. Просяць:

– Дай нам жытцу
Да пшаніцу,
У агародзе сенажаць» [44, с. 118]. 
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Акрамя таго, «усе прысутныя зрываюць па тры каласы і бяруць 
з сабой»; пры гэтым просяць: «Гасподзь пойдзе на небеса, пацягне 
ўсе расліны за валаса. Усё будзе расці» [44, с. 121]. Часам сэнс за-
копвання рэчаў разумеецца дваіста: як абарона ад маланкі і на до-
бры ўраджай. Сваімі дзеяннямі «людзі імкнуліся засцерагчы поле 
ад маланкі, прасілі ў Бога добры ўраджай»: «Дайшоўшы да поля, 
хаваюць капейкі, занізкі, уплёты, іншыя рэчы і пры гэтым гавораць: 
“На табе, Божа, грошы, а нам дай ураджай харошы”» [44, с. 155]. 

Сучасным збіральнікам здаецца, што просьба звернута да 
хрысціянскага Бога, таму слова «бог» яны пішуць, як цяпер пры-
нята і ў свецкіх выданнях, з вялікай літары. Насамрэч мы сустрака-
емся са звычайным пераасэнсаваннем старога дарэлігійнага «бога», 
функцыя якога палягала ў тым, каб «даваць» і «нараджаць». Рэлігія 
закладвалася на старым язычніцкім падмурку, а старая схема трады-
цыйна захоўвалася ў песенных і празаічных просьбітных формулах 
тыпу «дай, божа». І было б грубай памылкай узводзіць іх выключ-
на да хрысціянства. Як адзначала В. М. Фрэйдэнберг, «познерода-
вая рэлігія ўяўляе сабой шэраг разрозненых мясцовых культаў з 
мясцовымі багамі, але і з вельмі дакладнымі запытамі абшчыны, 
якая звяртаецца да багоў з асобнымі патрэбамі, стандартнымі для 
ўсяго калектыву (сяўба, жніво, роды, смерць, шлюб, зарокі, хваро-
бы, пасвячэнні, збавенні і інш.), якія маюць у кульце свае формулы і 
рытуалы» [67, с. 169]. Невядома, ці былі ў нашых продкаў мясцовыя 
багі або ўсе звароты тычыліся архаічнага бажаства і зямлі. Абрад і 
ў наш час разумеецца як містычная сувязь з зямлёй: «Ідом у жыта, 
кладзем туды грошы, капейкі, гузікі – дар зямлі». З прыняццем 
хрысціянства сістэма старажытнага абраду ваджэння не разбуры-
лася, а набыла дадатковае афармленне. Структура Бог, што дае і 
нараджае – зямля атрымала слоўнае выражэнне: «Пяём у карагодах 
і ідзем у жыта». Гаварылі: «Госпадзі, Прасвятая мацер Божая, не 
астаў ты нас у абідзе, а дай жа нам, Госпадзі, хлеба, солі» [44, с. 170]. 
Разам з тым па-ранейшаму лічылася, што «закопванне стралы» будзе 
спрыяць добраму росту калоссяў і багатаму ўраджаю [44, с. 178].  
У вачах вяскоўцаў закапаныя рэчы набывалі сакральны статус: «Бы-
вае восенню. Яшчэ як канём зямлю пахалі, выкапвалі закапанае. 
Тады хавалі і бераглі да будучай стралы» [44, с. 182–183]. 

Закопванню надавалася таксама ахоўная функцыя: «У жыце 
карагоды паводзім, а патом занізкі хаваем, грошыкі, булаўкі. У каго 
што ё. Рабілі гэта, каб загарадзіць жыта ад усяго шкоднага» [44, 
с. 187], а не толькі «штоб ураджай быў большы» [44, с. 188]. 

Прадуцыравальны сэнс надаваўся качанню па полі: «Качаліся ў 
жыце, штоб жыта добрае было. Жыта – гэта жызня наша» [44, с. 194]. 
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«Ахова раслін (дрэў, капусты) ад зайцоў»

Такое тлумачэнне абраду пахавання «стралы» дала старэйшая 
жыхарка в. Рудня Стаўбунская Веткаўскага раёна Т. М. Гулевіч 
(1900 г. н.). У гэтай вёсцы абрад існуе пад назвай «Сула». Яго ядро – 
дзявочы карагод. На полі дзяўчаты паасобку хаваюць у жыце 
пярсцёнкі і ўсім гуртам вяртаюцца ў вёску. За рацыянальным тлу-
мачэннем абраду, які быццам бы забяспечвае ахову раслін ад зайцоў, 
праглядваецца, улічваючы эратычную семантыку зайца ў народ-
най культуры, абрад аховы дзявочай цнатлівасці зямлёй-маці, якой 
удзельніцы абраду прыносяць у дар пярсцёнкі, ад замаху непажада-
ных залётнікаў і, відаць, старых жаніхоў, семантычна – ад смерці. 
Улічваючы, што зеляніна з’яўляецца ўвасабленнем вясны, ахоўная 
функцыя абраду атрымлівае больш шырокае тлумачэнне, звязанае 
з аховай Вясны. 

«Каб пчолы вяліся»

Абрад мае форму частавання мёдам: «А потым ужо ідуць па вуліцах 
і не каля кожнай хаты, а вот там, дзе ўбрана, выносяць сталы, мёд 
на стале, і ўгашчаюць усіх мёдам, каб пчолы вяліся, каб многа мёду 
нанасілі, ураджай быў на мёд, і ўсе частуюцца мёдам» [44, с. 113]. 

«Штоб граза мінавала наша ўсё: 
і хату, і ўсю дзярэўню, і мінавала ўсе беды»

Так разумее абрад закопвання «стралы» пэўная колькасць 
інфармантаў [44, с. 115]. У в. Янова Веткаўскага раёна песню пра 
стралу спяваюць на полі. У жыце «закапывают стрелу в землю (бу-
лавку, заколку, пуговку, монету) и приговаривают: “Ты лежи, стре-
ла, да летейка, да ушестейка”. Закапывание стрелы означает как бы 
предостережение урожая, людей, скоты от молнии, града» [44, с. 144]. 

Думка пра «Стралу» як пра абярэг ад навальніцы трывала 
захоўваецца ў свядомасці жыхароў в. Казацкія Балсуны Веткаўскага 
раёна: «У нас так казалі, што страла ходзя па малання, то людзей 
б’е, то хаты паля. Так кажуць, што нада яе адвесці ў поле і закапаць, 
каб яна не хадзіла па дзярэўне і шкоды не рабіла. Калі закапвалі, 
то гаварылі: “Ляжы, мая страла, да лецейка, пакуль я прыду”. Хто 
каласкі закапваў, а хто капейкі, хто што закапвалі… а тады шчэ 
рвуць тры каласкі, штоб вецер крышу не рваў» [44, с. 146]. Або: 
«… закопвалі каласы ў зямлю, каб гром не біў стралой ні жывотных, 
ні людзей» [44, с. 150]. 

Ролю каласкоў як засцерагальнага сродку адзначалі і іншыя 
інфарманты: «Каласкі рвуць і торкаюць пад страху. Гэта каб страла 
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не паліла сараяў, не рабіла людзям шкоду. А ў хату кладуць ікону, 
каб граза не запаліла хату» [44, с. 151–152]. Абход вёскі, як лічыцца, 
таксама засцерагае яе і жыхароў ад навальніцы і маланак [44, с. 154]. 

Калі «Страла» выконваецца з мэтай засцеражэнняя ад маланкі, 
то ў зямлю абавязкова закопваюць металічныя рэчы: «У жыта 
закопвалі булавку ілі што-небудзь жалезнае (брошка, шпылька), 
штоб гразы не было» [44, с. 189]. Ахоўная магія ваджэння «стралы» 
часам з’яўляецца дамінуючай і добра ўсведамляецца выканаўцамі: 
«У нас стралу вадзілі, каб аберагчыся ад маланкі» [44, c. 247]. «Стра-
лу вадзілі на Ушэсце. Вадзілі, каб не было гразы, а шчас ета молнія 
очэнь страшная» [44, с. 257]. 

Калі свядомасць першабытнага чалавека перш за ўсё рэагавала 
на знешнюю прыроду і яе жудасныя праявы, то, відаць, яшчэ з тых 
далёкіх часоў дайшоў да нас культ маланкі, прадстаўлены ў абрадзе 
пахавання «стралы»: «Яшчэ ў дні майго дзяцінства ўся наша вёска 
вадзіла карагод і пела песні, каб ушанаваць маланку». Ушанаванне 
маланкі песняй «Пушчу стралу па ўсяму сялу» дапаўнялася ахвярамі: 
«Некаторыя яшчэ хадзілі па дварах і збіралі ежу (сала, яйкі, цукеркі 
і г. д.). Усё гэта было для таго, каб задобрыць маланку, а хто не дасць 
нічога, таго яна пакарае» [44, c. 260]. 

Міфатворчая свядомасць мае тую асаблівасць, што паўтарае адно і 
тое ж у розных формах (мы цяпер называем іх семантычнымі кодамі), 
не звязваючы прычыннай сувяззю, або выкарыстоўвае старыя фор-
мы, народжаныя ў мінулую эпоху, для перадачы новага сэнсу. Так 
і культ маланкі, якая, згодна з яе вобразам у загадках, уяўлялася ў 
жывёльным выглядзе лятучай ліскі, ліскі з залатымі рожкамі («Ні яе 
дагнаць, ані след пазнаць»), асэнсоўваецца ў сувязі з аграрнай магіяй. 
Выкананне абраду пахавання «стралы», як засведчыла Г. В. Шатон 
(1924 г. н.) з в. Гарывада Рэчыцкага раёна, «яшчэ і дапамагае расці 
збожжу» [44, с. 260]. 

Масавы характар абраду знаходзіць тлумачэнне ў павер’і: «Усіх, 
хто ўдзельнічае ў гэтым свяце, яно павінна засцерагчы ад маланкі» 
[44, с. 264].

Разам з дыферэнцыраванымі тлумачэннямі абраду існуюць і 
сінтэтычныя, якія пацвярджаюць думку наконт множнага сэнсу 
абрадавага тэксту: «Перад тым, як засеяць палі, хавалі стралу. Гэта 
рабілася для таго, каб маланка дом не спаліла, каб лепей лён радзіў. 
Людзі ішлі на поле, абвязваліся там каласкамі, каб ніколі не балець. 
Разам са стралой хавалі ў зямлю мелкія грошы, каб не было мала-
нак летам. Вадзілі карагоды, пелі песні вясёлыя, потым выходзіла 
хазяйка і ўстрачала хлебам-соллю» [44, с. 214].
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§ 3. міФ «стралы» – абрад – рэчаіснасць

Не мае аніякага значэння, усведамляюць носьбіты абрадавай 
традыцыі «Стралы» яе міфалагічны падмурак або не ўсведамляюць, 
разумеюць абрад як монафункцыянальную дзею, надаюць яму нейкія 
нязвыклыя, незразумелыя ў гэтым кантэксце функцыі або не нада-
юць, сама абраднасць ваджэння і пахавання «стралы» заўсёды, нават 
пры знікненні галоўнай «стрэльнай» песні, будзе змяшчаць у сабе  
слабы след міфа; у ёй заўсёды будзе прысутнічаць, няхай сабе і 
невыразная, на ўзроўні абрадавых дзеянняў, не падмацаваных 
тлумачэннямі, памяць пра ўладальніка стралы. Абраднасць у цэлым, 
нават калі яна ператварылася ў звычай, застаецца спецыфічным 
метаміфам. Яна – тэкст, які ў сімвалічнай форме працягвае аб’ек-
тываваць міфарытуальны змест. 

З дапамогай абрадавага тэксту міф уваходзіць у свет, укараняецца 
ў народнай культуры, выяўляецца ў словах і праз словы, у дзеяннях 
і праз дзеянні, у прадметах і праз прадметы. 

Адкуль бярэцца сам міф? Як ён узнікае? Што яму папярэднічае? 
Што з’яўляецца яго перадумовай? Як ён суадносіцца з абрадам? Без 
усведамлення гэтых і іншых пытанняў даследчыку, асабліва ма-
ладому, немагчыма зразумець вытокі «Стралы». Папярэдне трэба 
звярнуць увагу на суадносіны міфа і рэчаіснасці. 

Памыляецца той, хто лічыць міф вынікам вольнага палёту 
фантазіі нашых продкаў. Кожны міф, і міф «Стралы» ў прыватнасці, 
мае аб’ектыўны падмурак. Ён ёсць, нават калі яго матывіроўка і не 
ўсведамляецца. 

Што перш за ўсё падпала пад міфалагізацыю? Адказ відавочны – 
навакольная прырода. Перадумовы для яе міфалагічнага ўспрымання 
змяшчаліся ў самой рэчаіснасці – велічнай і незвычайнай у сваіх 
праявах. Велічным было неба з яго начной цемрай, хмарамі, але ж 
і з месяцам, зоркамі, заранкамі. Светлае дзённае неба са ззяючым 
сонцам, дажджамі, навальніцамі, грымотамі, маланкамі, вясёлкай 
гэтаксама давала пажыву для міфалагічнай свядомасці. Маюць ра-
цыю тыя даследчыкі, якія прытрымліваюцца думкі, што значэнне 
міфа ніколі не бывае адвольным: яно заўсёды часткова матывавана і ў 
якойсьці сваёй частцы непазбежна будуецца па аналогіі. Як гэта разу-
мець? Шэраг даследчыкаў «Стралы», абапіраючыся на тлумачэнні 
інфармантаў, схільны лічыць падмуркам абраду навальнічны міф, 
дзе страла-маланка – зброя Грамавіка, вядомага ў славянабалтаў 
пад імем Перуна-Пяркунаса. Прымем гэта меркаванне да ведама і 
запытаем: што было патрэбна для таго, каб абрад выкарыстаў кан-
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цэпт стралы? Відаць, папярэдняй умовай павінна быць наяўнасць 
міфалагічнай ідэнтычнасці паміж нябеснымі стрэламі, прычым 
не толькі маланкамі, але і дажджавымі «стрэламі», і стрэламі-
промнямі сонца, якія былі прыналежнасцю светлага дзённага неба, і 
няхай сабе самай прымітыўнай зброяй у руках чалавека, нават калі 
лук са стрэламі яшчэ не быў вынайдзены, або пэўнымі бытавымі 
прыладамі, што мелі дачыненне да агню, як, напрыклад, палкі для 
вогнішча. 

Далей у дзеянне абавязкова ўступае мова, дзякуючы якой ствара-
ецца словаміф. Яна ж, згодна з меркаваннем Р. Барта, прапаноўвае 
міфу «ажурны сэнс». Словаміф «страла», як і іншыя, лёгка прысвой-
вае новыя сэнсы. У рэшце рэшт нават самі выканаўцы абраду не да кан-
ца разумеюць, якая страла маецца на ўвазе, каму яна належыць і ці 
належыць наогул. Відаць, онімны эліпсіс у старажытнасці быў звяза-
ны з забаронай ужываць імя бажаства, але табу не распаўсюджвалася 
на яго атрыбуты – неад’емныя прыкметы, істотныя якасці. Аднак 
і тут ёсць праблемы: міфалагічныя з’явы або суб’екты маглі мець 
агульныя атрыбуты, што надавала абрадавым песням герметычнасць. 
Яны як быццам сэнсава згортваліся, пакідаючы ў полі зроку толькі 
словаміф, словавобраз – страла. 

Вылучаюцца чатыры акалічнасці, якія складаюць адметнасць 
мастацкага свету галоўнай «стрэльнай» песні. Яна існуе ў дзвюх 
розных версіях, звязаных з лёсам забітага малойчыка. 

Версія першая, як і другая, пачынаецца з экстраардынарнай 
падзеі – з’яўлення стралы. Наступная акалічнасць – смерць: страла 
забівае малойчыка. Далей ідзе абрад галашэння над нябожчыкам. 
І фінальная з’ява – з’яўленне разнастайных водных крыніц са слёз 
плакальшчыц. Працытуем твор: 

Ой, шла страла да ўдоль сяла, 
Ой, ой, люлі, да ўдоль сяла. 
Убіла страла добра моладца, 
Ой, ой, люлі, добра моладца. 
Па том моладцу некаму плакаць, 
Ой, ой, люлі, некаму плакаць. 
Матка старэнька, сястра маленька, 
Ой, ой, люлі, сястра маленька. 
Жана молада возле горада, 
Ой, ой, люлі, возле горада. 
Ідзе матка плача – там калодзежы. 
Ой, ой, люлі, там калодзежы. 
Дзе сястра плача – там руч’і бягуць, 
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[Ой, ой, люлі, там руч’і бягуць]. 
Дзе жана плача, там расы няма, 
Ой, ой, люлі, там расы няма [44, с. 105].

У другой версіі аплакванне малойчыка адсутнічае. Замест яго – 
апісанне пераносу цела ў цэркаўку. Фінал – падрабязнае апавяданне 
пра рэакцыю царквы на ўнясенне цела ў храм: 

Самы ж дзверачкі адтварыліся, 
Вохі-вой-лёлі, адтварылі. 
Самы кніжачкі загарталіся, 
Вохі-вой-лёлі, загарталі. 
Самы кніжачкі зачыталіся, 
Вохі-вой-лёлі, зачыталі [44, с. 166]. 

Галоўная абрадавая песня з дзвюма фінальнымі версіямі адзіная і 
непаўторная. У карагодных песнях страла зусім не згадваецца. Сваім 
міфонімным эліпсісам, сэнсавай герметычнасцю, функцыянальнай 
няпэўнасцю стрэльная песня вяртае нас у дзіўны час – час існавання 
міфалагічнага без міфаў. У архаічны час міфы – не выразныя апавя-
дальныя структуры, убраныя ў словы, а своеасаблівыя тэксты, зусім 
не падобныя на тэксты ў нашым разуменні. Гэта тэксты нявыказанага 
пачуцця, рытуальнага жэста, дзеяння, выкрыку (па сутнасці, нуль-
міфы) і ўжо рэальнасць, але яшчэ не вербальны код, які цікавіць 
філолагаў. Замацаванню і пашырэнню культурнай прасторы нуль-
міфаў якраз і спрыялі словаміфы, міфонімы, міфавобразы. 

Міф увесь час адраджаецца ў розным выглядзе: у выглядзе абра-
давага дзеяння, атрыбута, імёнаў песенных вобразаў, персанажаў, 
назваў локусаў. Найбольш яскравыя яго ўвасабленні – каляндар-
на-абрадавае імя, г. зн. імя абрадавага сімвала. Праблема ў тым, 
што персанаж стрэльнага міфа не жадае быць названым. Падобнае 
ўхіленне заслугоўвае самага пільнага разгляду. Ці не хаваецца за 
ім такая цікавая з’ява, як намінатыўна-міфалагічны сінкрэтызм? 
Нерасчлененая множнасць сэнсу, якая яшчэ не зазнала распаду? 

Калі дадзенае меркаванне справядлівае, то зразумела, чаму 
абрад «Страла» мае магчымасць бесперашкодна карыстацца агуль-
ным атрыбутам нейкіх множных міфалагічных істот. Намінатыўна-
міфалагічны сінкрэтызм яшчэ не ведае асабовых імёнаў. Дастат-
кова аднаго паняцця аб Іншым, якому надаецца статус сакраль-
нага – велічнага і жудаснага разам. Менавіта таму немэтазгодна 
абмяжоўвацца толькі меркаваннем аб магчымай сувязі абраду з куль-
там Перуна, бога навальніцы, маланкі і грымотаў, хоць яго дачынен-
не да дадзенага культу наўрад ці выклікае сумненне. Разам з тым 
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факт выкарыстання міфалагемы «страла» дае магчымасць выказаць 
меркаванне аб існаванні нейкага аморфнага перадміфа, адзінкава-
множным суб’ектам якога быў непазначаны Нехта – уладальнік 
стралы, прычым семантыка стралы наўрад ці зводзілася толькі да 
забойства, а была значна шырэйшай. 

Такім чынам, адсутнасць міфоніма – невыпадковая з’ява. Дадзе-
ны фактар маніфестуе сутнасць абраду, сканцэнтраванага на атрыбу-
тыцы. Акт ваджэння стралы і наступнага калектыўнага пахавання 
разнастайных «стрэл» на полі сведчыць пра множнасць абрадавага 
сэнсу, які не абмяжоўваецца засцеражэннем вёскі ад маланкі, ары-
ентуючыся на комплекс веснавых жаданняў соцыума, калі жаданага 
або няма, або не хапае, або ёсць небяспека яго згасання. Страла ў 
абрадзе страчвае частку сваіх рэчыўна-гістарычных якасцей (зброя 
палявання), але затое набывае статус міфалагічнай неабходнасці. 
Іначай навошта яе заклікалі ляцець і забіваць чалавека? 

§ 4. архаічныя вытокі «стралы»  
ў святле навальнічнаГа міФа

Вытокі сённяшняга абраду ваджэння і пахавання «стралы» сяга-
юць у архаічную, г. зн. дародавую, эпоху. Інакш яе можна назваць 
эпохай першабытнага сінкрэтызму (ад грэч. sinkretismos – спалу-
чэнне, злучэнне). Ёй уласціва татальная нерасчлененасць. Перш за 
ўсё нерасчлененым паўставала першабытнае мысленне. Фактарам 
мыслення была навакольная рэчаіснасць, гэта праўда, але такое мыс-
ленне не адрознівала свайго «я» ад «іншага», не ведала рэфлексіі, 
г. зн. звароту да самаго сябе. Прасцей кажучы, першабытнае мыс-
ленне не ведала, што яно існуе, бо карысталася выключна вобразамі 
аб’ектыўнай рэальнасці, яе «карцінкамі». Разам з тым першабытны 
чалавек ужо выпрацоўваў пэўную, але вельмі ўмоўную сістэму разу-
мення гэтай рэчаіснасці. Умоўную таму, што мысленне аперыравала 
тоеснасцямі, прычым тоеснасць тычылася самых розных прадметаў 
і з’яў, што стала асновай міфалагічнага ўспрымання рэчаіснасці. 

Усё, што чалавек адчуваў, што ўспрымалася органамі яго 
пачуццяў, ён асэнсоўваў згодна з законамі міфалагічнага мыслення, 
не адрозніваючы прычыну і наступства, так бы мовіць, антыкаўзаль-
на (ад лац. causa – прычына). Хоць сучаснаму чалавеку гэта цяжка 
зразумець, наш першабытны продак, член татэмнага згуртавання, 
атаясамліваў сябе і свае пачуцці з татэмам і праз татэм. Гэта выгля-
дала прыблізна наступным чынам: 
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ежа – прысутнасць татэма;
голад – адсутнасць татэма;
сон – містычная сувязь з татэмам;
сексуальны акт – зліццё з татэмам;
Прыродныя з’явы таксама атаясамліваліся з татэмам: 
гром – голас татэма;
маланка – зрокавы вобраз татэма.
У сваю чаргу атаясамліваліся маланка і ўдар грому. 
Архаічны навальнічны міф быў на той час толькі прыродным 

аб’ектам, які ўспрымаўся міфалагічна. Сінкрэтызм, як бачым, 
прысутнічаў і тут. Першабытная «традыцыя» навальнічнага міфа з 
сінкрэтызмам грому/маланкі/грамавых стрэл укладвалася ў ланцу-
жок ментальных прымітываў: ёсць – няма – трэба – можна – нельга. 

Так, навальніца са стрэламі грому-маланкі або ёсць, або яе няма, 
але гэтыя «ёсць» і «няма» – два бакі аднаго медаля. Навальніцы 
трэба кагосьці/штосьці забіць, і яна забівае «стралой», якая б’е ў 
жывое і нежывое, прычым у свядомасці, заснаванай на архаічным 
аніматызме, усё было, так бы мовіць, аднолькава «жывым». 

Першабытная культура грамадскіх стасункаў трымалася на ды-
ядзе дазволаў і забарон, таму для тагачаснага чалавека навальнічны 
міф мог выяўляцца праз розныя рэчы: перш-наперш праз грамавую 
стралу; праз дзеянне – грамавы грукат, удар маланкі; праз месца, 
куды трапіла страла. Так, дрэва, разбітае маланкай, славяне назы-
ваюць грамабоем. Беларусы лічылі, што чэрці яго баяцца, «як свен-
цоной воды»; украінцы выкарыстоўвалі яго трэскі ў ахоўных мэтах 
як абарону ад грому і маланкі [56, 1, с. 560]. 

Усе вядомыя фалькларыстам ахоўныя дзеянні, забароны, звя-
заныя ў сучасных народаў з навальніцай, громам, маланкай, засна-
ваны на першабытнай культуры. Калі на Палессі пры навальніцы 
выкідвалі на двор хлебную лапату, то ці не паўтаралі тым самым 
дзеянні архаічных продкаў, якія таксама нешта выкідвалі з пя-
чоры? І ці не было тое першым ахвярным абрадам у кантэксце 
прымітыўнага навальнічнага міфа? З другога боку, страх перад гро-
мам, калі ўсе хаваліся ў пячоры, пазней у славянаў адгукнуўся ў 
забароне пераступаць цераз парог [56, 1, с. 559]. Таму мы і гаворым, 
што ў сінкрэтычную эпоху міф існаваў як нераскладальныя рэч – 
жэст – дзеянне: як «тое, што выкінулі з пячоры пры ўдарах грому і 
бляску маланкі». 

Семантычнае адзінства міфа і абраду, што запачаткавалася ў 
архаічную эпоху, захоўвалася надалей. 
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Абрад ваджэння і пахавання «стралы» мог бы існаваць без пе-
сенных твораў: дастаткова толькі дзеянняў з прадметамі. Яго 
сінкрэтычны папярэднік таксама не меў патрэбы ў слове, бо і са-
праўднай, г. зн. устойлівай, мовы, як лічыцца, тады не існавала. 
Людзей было няшмат. Невялікімі разрозненымі групамі яны блукалі 
ў пошуках ежы, жылі нядоўга, і абрадавая традыцыя проста не мела 
шанцаў укараніцца. Тысячагоддзямі людзі інстынктыўна хаваліся ад 
навальніцы, але, каб запачаткаваўся навальнічны міф, павінна была 
павялічыцца працягласць жыцця асобнага чалавека і існавання гур-
та ў цэлым. Акрамя таго, патрэбны былі архаічныя «інтэлектуалы», 
схільныя да супастаўлення сумежных з’яў і назапашвання вопыту. 
Відаць, з цягам часу такія асобы з’явіліся. Калі яны жылі даўжэй 
за іншых, то бралі на сябе функцыю «настаўнікаў», якія захоўвалі 
традыцыі, перадавалі іх далей, стваралі новыя, што адбывалася вы-
падкова, часам ненаўмысна. Адсюль нелагічнасць шматлікіх табу і 
прадпісанняў. Сёе-тое замацоўвалася – і знікала, стваралася нанава – 
і зноў знікала, існавала – і трансфармавалася, пераасэнсоўвалася. 
Вось чаму вядомыя нам прыкметы і павер’і такія супярэчлівыя. 

У гэтых умовах важнейшым сродкам «упакоўвання» міфа-
лагічных імпульсаў і сацыялізацыі асобы стала Слова. Адна істотная 
заўвага: ва ўмовах татальна сінкрэтычнага (нерасчлененага) мыс-
лення асобы як такой не існавала. Чалавек атаясамліваў сябе з та-
тэмным згуртаваннем, а разам з ім – з навакольнай прыродай. Ча-
лавекакамень, чалавекарасліна, чалавекажывёла, чалавекаптушка, 
сінкрэтычна знітаваныя са сваёй стыхіяй вадзянікі, лесавікі і падоб-
ныя пратэістычныя істоты – усе гэтыя міфафальклорныя вобразы 
родам з эпохі сінкрэтызму. З развіццём мовы з’явілася імя татэма. 
Асабістых імёнаў не было, і татэмнае імя выконвала іх функцыю. 
Мы не ведаем, ці існаваў татэм грому, але на пэўны роздум наводзяць 
прозвішчы тыпу Громаў, Стрэльнікаў і інш. 

Рэвалюцыйным зрухам, важным для наступнага развіцця культу-
ры, стаў распад сінкрэтычнага адзінства на я і іншае. Аб прычыне рас-
паду можна толькі здагадвацца. Выказвалася думка, што яна паляга-
ла ў асіметрыі функцый правага і левага паўшар’яў галаўнога мозга 
і запачаткаванні мовы. Тады сігналы з правага паўшар’я, якое наза-
пашвала вопыт, перадаваліся ў выглядзе слоў унутранага маўлення 
ў левае, якое адказвае за логіку і аналіз. Як палічыў амерыканскі 
даследчык Д. Джэйнс, гэта і былі першыя «багі» і «мова багоў», бо 
чалавек яшчэ не ўсведамляў унутраную мову як уласную. Далёка 
не ўсе палічылі яго гіпотэзу бясспрэчнай, але культурным фактам 
з’яўляецца наяўнасць сінкрэтычнай сферы трансцэндэнтнага, 
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 сакральнага, кантынуальнага ў адрозненне ад сферы іманентнага, 
прафаннага, дыскрэтнага. 

Аднясенне навальніцы да сферы трансцэндэнтнага адлюстравалася 
ў рускіх прыказках і прымаўках, дзе яна адназначна звязваецца з 
Божай ласкай і Божай воляй: 

Гроза – милость Божья (в прямом и переносном смысле). 
Загорелось от милости Божьей (от грозы). 
Умер от воли Божьей (от грозы). 
Адсюль: 
Божий огонь (пожар от грозы) грешно гасить. 
Лічыцца, што Бог настолькі бязлітасны ў сваёй вечнай барацьбе 

з ворагам роду чалавечага, што не пакідае яму шанцаў выратавацца 
ад удару, калі той, ведаючы пра любоў Бога да людзей, хаваецца пад 
чалавека: «Человека не пощажу, а тебя достану (говорит Бог диаволу, 
поражая его громовой стрелой)» [16, с. 345]. 

Паказальна, што пажар ад навальніцы рэкамендавалася тушыць 
незвычайным спосабам:

 ● заліваць малаком ад чорнай каровы;
 ● гасіць квасам, півам, яйкамі;
 ● кінуць на пажар белага голуба.

Матэрыял прадстаўлены ў зборніку Уладзіміра Даля «Пословицы 
русского народа» [16, с. 345]. Згодна з «Паказальнікам», твораў, дзе 
б згадвалася страла, у зборніку няма, затое яна ёсць у беларускім 
фальклоры: «Пярун – Божая стрэлка» [48, с. 54], дзе пад «перуном» 
маецца на ўвазе маланка-страла. 

Чалавек – ахвяра стралы: гэты матыў стане адным з цэнтральных у 
галоўнай песні абраду ваджэння і пахавання «стралы». Сакралізацыя 
грому, стралы і навальніцы скандэнсавалася ва ўяўленні, што чала-
век, забіты громам – або вялікі грэшнік, або, наадварот, праведнік 
[56, с. 559–560]. Такім чынам, смерць ад «Божай стралы» – гэта або 
пакаранне (тады чалавека хавалі па-за могілкамі), або своеасаблівая 
адзначанасць. Украінцы верылі: «которого чоловіка грім заб’е, той 
щасливий у Бога» [56, с. 560]. 



Гл а в а  3
унікальнасць веснавой  

каляндарна-абрадавай Песні Пра стралу

А брад ваджэння і пахавання «стралы» разам з галоўнай 
песняй пра стралу, што забівае добрага молайца, – 
яскравая лакальна-рэгіянальная парадыгма беларуска-

га фальклору. Генетычна гэты комплекс – спадкаемца каляндар-
на-абрадавай культуры радзімічаў і іх суседзяў. Для беларускага 
даследчыка В. І. Ялатава абрад «Страла» стаў адным з аргументаў 
на карысць вылучэння ГБЧ-рэгіёна (Гомельшчына – Браншчына – 
Чарнігаўшчына).

Фалькларысты Г. А. Барташэвіч, В. Я. Гусеў, А. С. Ліс, 
В. Д. Ліцьвінка, В. С. Новак і іншыя ўважліва ставіліся да галоўнай 
«стрэльнай» песні – уласна пра стралу. Разгорнуты аналіз твора дала 
Г. А. Барташэвіч у кнізе «Беларуская народная паэзія веснавога цык-
ла і славянская фальклорная традыцыя» [2]. Даследчыца, здаецца, 
адзначыла ў ім усё, аж да самых дробных дэталей. Тым не менш пе-
рад вучонымі філалагічнага профілю паўстае шэраг новых праблем 
і пытанняў, звязаных з семантыкай матываў, вобразаў, паэтыкай 
твораў. 

§ 1. сэнсавая Герметычнасць  
Песні Пра стралу

Падобна іншым каляндарна-абрадавым песням песня пра стралу 
мае выразны змест і прыхаваны сэнс. Змест можна пераказаць, а сэнс 
трэба дэшыфраваць. Пераказ сканцэнтраваны на мастацкім свеце 
твора, яго падзеях, суб’ектах, аб’ектах, рэчыўных дэталях. Ён можа 
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выглядаць наступным чынам: у песні гаворыцца пра нейкую стралу, 
якой забіты малойчык. Па ім некаму плакаці, аднак да яго прылята-
юць тры птушачкі. Аказваецца, што гэта яго маці, сястра і жонка. 
Яны – кожная па-свойму – аплакваюць забітага. 

Пераказ можна пашыраць за кошт дэталей, якія назіраюцца ў 
розных варыянтах песні. Такога кшталту пераказы даследчыкі назы-
ваюць апісальна-аналітычнымі, асабліва калі яны суправаджаюцца 
пэўнымі тлумачэннямі. Насамрэч перад намі звычайная таўталогія, 
а не навуковы аналіз. Да яе звяртаюцца з прычыны герметычнасці 
(закрытасці) тэкстаў. Сакральныя абрадавыя творы ў той ці іншай 
ступені непранікальныя нават для саміх выканаўцаў, бо ім уласціва 
адмысловая закадзіраванасць міфарытуальнага зместу, таму і га-
вораць аб іх герметычнасці, якая патрабуе правядзення некаторых 
працэдур для расшыфроўкі сэнсу такіх твораў. 

Герметычнасць «стрэльных» песень не бянтэжыць ні спявачак, 
ні соцыум у цэлым. Усіх задавальняе традыцыйнае тлумачэнне 
функцый абраду: напрыклад, адвесці ад вёскі навальніцу з грознымі 
маланкамі, – гэтага хапае, каб лічыць песню пра стралу важнай і па-
трэбнай, але для даследчыкаў сведчанняў інфармантаў недастаткова. 

Вызначэннем папярэдніх умоў адэкватнага тлумачэння, інтэр-
прэтацыі, выяўлення прыхаваных сэнсаў займаецца герме неўтыка. 
Яе з’яўленне на даляглядзе навукі было абумоўлена патрэбай зразу-
мець і вытлумачыць антычныя і біблейскія тэксты. Але і фальклор-
ныя творы маюць патрэбу ў расшыфроўцы. 

Звернем увагу на адрозненне герменеўтыкі ад фалькларыстыкі, 
літаратуразнаўства і крытыкі. Калі вучоныя тлумачаць творы, то 
для герменеўтыкаў гэта не самамэта. Яны ставяць пытанні, мае ці не 
мае твор аб’ектыўна закладзены ў ім сэнс, рэальна ці нерэальна «ад-
крыць» яго, магчыма ці немагчыма адпаведная сэнсу інтэрпрэтацыя, 
з’яўляецца сэнс стабільным або цякучым, існуе тэкст як сэнсавая 
дадзенасць ці сэнс з’яўляецца толькі ў працэсе азнаямлення з тэк-
стам, калі яго слухаеш або чытаеш. І ў кожнага падыходу ёсць свае 
плюсы і мінусы. 

Для нас маюць значэнне наступныя пастулаты: 
1. «Стрэльныя» песні не заставаліся нязменнымі. Яны існавалі ў 

полі варыятыўнасці, таму даследчыкі маюць справу з канкрэтнымі 
варыянтамі, запісанымі ў розны час. 

2. Мастацкі свет галоўнай «стрэльнай» песні дастаткова стабіль-
ны, варыяцыі не разбураюць яго і не выходзяць за пэўныя межы. У тво-
рах няма таго, што можна назваць «вольнай фантазіяй» выканаўцаў. 

3. Стабільнасць мастацкага свету «стрэльных» песень абумоўлена 
стабільным міфарытуальным ядром твораў. 
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4. Гэтае сэнсавае ядро паўстае праз семантычныя коды, якія пад-
лягаюць расшыфроўцы. Галоўны код – атрыбутыўны. Атрыбутам 
нейкага суб’екта (суб’ектаў) з’яўляецца страла. Пытанне ў тым, што 
яна сабой уяўляе, каму належыць, каго маркіруе ў песенным творы. 

У залежнасці ад адказу на дадзеныя пытанні будуць інтэр-
прэтавацца іншыя коды, напрыклад, акцыянальны (дзейны). 
Што значыць забіць каго-небудзь? Забойства мае рэальны сэнс або 
сімвалічны? 

Паколькі герменеўтыка скіроўвае фалькларыстаў на дэшыфроўку 
канцэптуальнага складніка твораў, даследчык павінен зрабіць на-
ступнае: 

1. Паспрабаваць зразумець цэлае, змест твора цалкам. 
2. Акрэсліць структуру твора, вызначыць яго змястоўныя часткі. 
3. Метадычна пісьменна падысці да высвятлення характару су-

вязі паміж часткамі і цэлым. Зразумець, ці ёсць логіка ў сувязях 
або яе няма. Калі яна ёсць, то можна наблізіцца да разумення сэнсу. 
Калі яе няма – адбылася сэнсавая трансфармацыя або разрыў сувя - 
зей. Даследчык у гэтым выпадку пераходзіць на іншы ўзровень 
аналізу. Як, калі, чаму, пад уплывам якіх фактараў дэфармавалася 
структура твораў – адказы на гэтыя пытанні вельмі важныя для разу-
мення гісторыі стрэльных песень, дынамікі іх існавання ў прасторы 
і часе этнічнай культуры. 

У дачыненні да «стрэльных» песень пытанні гучаць наступным 
чынам: 

1. Ці можам мы сёння спадзявацца на разуменне гэтых твораў, 
вельмі далёкіх ад нас культурна і гістарычна? 

Відаць, можам, калі правільна зразумець іх міфарытуальную 
аснову. 

2. Ці магчыма іх «аб’ектыўная» інтэрпрэтацыя, калі вучоныя 
абмежаваны гістарычнай сітуацыяй? 

Магчыма пры правільным правядзенні папярэдніх герменеў-
тычных працэдур. 

3. Дзе шукаць сэнс «стрэльных» песень? 
У характары ўзаемасувязі ўнутранай і знешняй формы твораў. 
4. Ці важна для разумення сэнсу высвятленне задумы фальклор-

нага «аўтара» твораў? 
Безумоўна, важна. Тут ужо адбываецца пераход у вобласць 

фенаменалогіі твораў, аперыравання паняццямі «фальклорная свя-
домасць», «фальклорнае (жанравае, абрадавае) мысленне». 

Ігнараванне герменеўтычных працэдур прыводзіць да прыму-
совай інтэрпрэтацыі тэкстаў, калі ім навязваюць неўласцівае – тое, 
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чаго там ніколі не было: напрыклад, сляды прысутнасці язычаскіх 
божастваў, прыдуманых «кабінетнымі філолагамі». 

Вельмі важная заўвага для тых, хто ставіць знак роўнасці паміж 
творам (песняй) і тэкстам. Гэта розныя рэчы, таму аналізаваць іх 
трэба па-рознаму. Песня, што выступае ў адзінстве тэксту, мастац-
кай формы і мастацкага зместу, патрабуе цэласнага аналізу, а тэкст 
як яе знакавая частка – структурна-семіятычнага з наступнай 
расшыфроўкай семантычных кодаў (як правіла, залішніх). 

Сэнс «стрэльных» песень рэтраспектыўны, універсальны, герме-
тычна ўпакаваны, а іх тэкст рухомы, варыянтны ( у пэўных межах). 
Адным з носьбітаў прыхаванага сэнсу з’яўляецца словаміф «страла». 
У тэксце ён з’яўляецца атрыбутыўным знакам, а ў творах – часткай 
сюжэтнай сітуацыі забойства розных асоб і істот – людзей, жывёл, 
птушак, паўзуноў. 

§ 2. словаміФ «страла»

Лексема «страла» становіцца ў межах усходнепалескага абраду 
звышсловам, шматсэнсавым знакам, які пратэстуе супраць аднамер-
нага вытлумачэння, тым больш што пры пахаванні «стралы» на полі 
выкарыстоўваліся розныя рэчы. Культурна-этымалагічны аналіз 
метамовы абрадаў (іх тэрміналогіі) набывае ў наш час тэарэтычнае 
абгрунтаванне і практычнае ўвасабленне. Так, мэту сваёй працы – 
«Сравнительного словаря мифологической символики в индоевропей-
ских языках: образ мира и миры образов» [34]  М. М. Макоўскі бачыў 
у тым, каб «паказаць, што пераходы значэнняў слоў (незалежна ад 
канкрэтных каранёў і ад таго, у якой – старажытнай або новай – 
мове яны прадстаўлены) у поўнай ступені адлюстроўваюць звычаі, 
вераванні і спосабы мыслення старажытнага чалавека» [34, с. 5]. На 
вялікі жаль, у яго Слоўніку няма ні стралы, ні грому, ні маланкі, але 
для нас мае значэнне адсылка аўтара, што праз мову – гэты важнейшы 
элемент чалавечай культуры – можна «прасачыць адбітак язычаскай 
сімволікі ў семантычнай эвалюцыі індаеўрапейскіх моў» [34, с. 6]. 

Гаворачы пра праславянскую культуру, выдатны рускі славіст 
А. М. Трубачоў у кнізе «Этногенез и культура древнейших славян» 
выказаў думку пра незавершанасць іх рэлігійнай сістэмы, аб чым 
сведчыць той факт, што «*Perunъ – часткова бог, а часткова – чы-
ста агульнае пазначэнне грома з маланкай, *рerunъ. І ў гэтым сама 
славянская архаіка» [63, с. 424]. Тым не менш на карысць пра-
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славянскай народнай веры ў Перуна, на думку вучонага, гаворыць 
«своеасаблівая табуізацыя імя гэтага бога з дапамогай народных 
варыянтаў накшталт paron, parom, а таксама taron і інш.» [63, с. 428].

Звядзенне ў пару грома і маланкі засведчылі беларускія загадкі, 
дзе тыя падаюцца праз жывёльныя метафары: «Як заржаў жарабок 
на крутой гары, а як адыржаліся кабыліцы ў турэцкай зямліцы» 
(гром і маланка). 

Успрыманне прыродных з’яў праз анімалістычныя вобразы 
адносіцца да старажытнай стадыі фарміравання культуры. Тады 
мастацкія вобразы не былі чыста паэтычнымі. Яны грунтаваліся на 
своеасаблівай міфічнай метафары, якая апеліравала да міфалагічных 
уяўленняў. Згодна з імі, гром і маланка былі сакральнымі суб’ектамі 
ў жывёльным абліччы. 

Відаць, пазней гром і маланка сталі лічыцца братам і сястрой, 
прычым маланка атаясамлівалася з нябеснай стралой. Разуменне 
грома як навальнічнага грукату і як удару маланкі, магчыма, прывя-
ло да таго, што маланка-страла стала зброяй Грамавіка (Грымотніка, 
навальнічнага бога), у славянскай і балцкай традыцыі Перуна-Пяр-
кунаса. Корань *per- лінгвісты звязваюць з індаеўрапейскім пазна-
чэннем дуба. Нездарма дуб лічыцца дрэвам Перуна. Слова дуб (*per-), 
такім чынам, стала ўласным імем бажаства Навальніцы. Як бачым, 
усюды ў міфалогіі дзейнічаюць аднолькавыя законы: першапачатко-
вы сінкрэтызм распадаецца на прафаннае (*per- – дуб) і сакральнае 
(Пярун), але сувязь паміж імі не перарываецца: дуб сакралізуецца 
як дрэва бажаства. 

Тое ж і са стрэламі. Табуізацыя імя ўладальніка стралы ў абрадзе 
яе ваджэння і пахавання настолькі абсалютная, што за падказкай 
застаецца звярнуцца да моўных фактаў і ўважліва паставіцца да 
значэнняў слова «страла» ў народнай культуры (у абрадзе, як мы 
памятаем, гэта атрыбут нявызначанай персоны). Пачнем з Уладзімі-
ра Даля і яго «Толкового словаря живого великорусского языка». 
У артыкуле пра стралу для нас важны тры значэнні гэтага слова: 

1. Страла – зброя: «копейцо, пускаемое из лука»;
2. «Громовая стрела, удар молнии», якія звязваюцца з богам: «От 

стрелы, от воли Божьей загорелось, нвг. Стрела в трубу влетела»; 
3. «Стреловержец, Перун, Юпитер» (т. 4, с. 344–345). 
Заўсёды мэтазгодна звяртацца да этымалагічных слоўнікаў. Так, 

цікавыя факты прыводзіць П. Я. Чарных у кнізе «Историко-этимоло-
гический словарь современного русского языка» [68], якія сведчаць 
аб міфалагічнай канатацыі лексемы «страла» ў розных мовах:
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Стрела, -ы, ж. – 1) «тонкий прямой стержень с острым наконеч-
ником, употребляемый для стрельбы из лука»; 2) «сверхскорый пас-
сажирский поезд прямого сообщения». Сущ. стрелка (магнитная, 
часовая и пр.). Укр. стріла, стрілка; блр. страла, стрэлка; болг. стре-
ла, стрелка; с.-хорв. стрела (strijela) – «стрела», «молния»; др.-рус. 
стрѣла (в Дог. Игор. 945 г. и более поздних памятниках) – «стрела», 
«молния», «удар» [68, с. 208]. 

Звернем увагу: калі ў стар.-в.-ням. stral(a) – гэта «страла», «ма-
ланка», то ў сучаснай нямецкай мове Strahl – «прамень», «стру-
мень». Тое ж значэнне ў гал. straal – «прамень», «струмень», нарв. 
stråle – «прамень». Адзначана, што «за рамкамі балта-славянскай і 
германскай груп з фармантам -l- і з гэтымі значэннямі гэты корань 
не сустракаецца» [68, c. 208]. 

На наш погляд, наяўнасць значэння «страла – прамень» адсылае  
да нябесна-салярнага міфалагічнага складніка старажытнай куль-
туры, які паўплываў на семантыку і прадуцыравальную функ-
цыю абраду «Страла»: «Да жыта вадзілі стралу. Там ставяць стол, 
выносяць хлеб-соль, карагод водзяць. Бяруць зямлю і кідаюць 
уверх, каб лён радзіў» [44, с. 89]. З яго вынікае першаступеннае 
значэнне аграрна-магічнай функцыі абраду: тут і завяршэнне абраду 
каля жыта, і ўключэнне ў яго дзеянняў, скіраваных на павышэнне 
ўраджайнасці льну. 

Ахоўная функцыя абраду неабавязкова звязвалася з абаронай 
ад маланкі. Дзеянні маглі факусіравацца каля дрэў: «У нас у зямлю 
нічего не закапвалі. Толькі каля дрэў рукамі зямлю прысыпалі» [44, 
с. 100]. Прычым тут дрэвы? Аказваецца, што і закопванне ў жыце 
пярсцёнкаў магло ўсведамляцца як абрад, які «забяспечвае ахову 
раслін (дрэў, капусты) ад зайцоў» [44, с. 101]. Прадуцыравальны 
сэнс абраду закопвання бачны з іншага сведчання: «Нітачкі з хустак 
дзеўкі ў зямлю зарываюць, штоб жыта расло» [44, с. 102]. 

Нягледзячы на этымалагічныя росшукі да гэтага часу застаецца 
адкрытым пытанне: назва стралы як рэальнай зброі з’явілася на пад-
ставе яе падабенства з міфалагізаванай стралой – боскай маланкай, 
сонечным променем – або наадварот: назва рэальнай рэчы становіцца 
міфічнай метафарай розных нябесных «стрэл». Наколькі важны ад-
каз на гэта пытанне, калі вядома, што чалавек дародавага грамадства 
не размяжоўваў рэальнае і міфалагічнае? Ці не таму ў славянскіх і 
германскіх мовах слова «страла» і падобныя яму маюць тры значэн-
ні: 1) кідальная зброя; 2) маланка; 3) прамень? 

Спасылаючыся на этнаграфічныя матэрыялы палабскіх славен-
цаў, В. У. Іванаў і У. М. Тапароў у кнізе «Исследования в области 
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славянских древностей» (1974) адзначылі, што пра месца, у якое 
біла маланка, казалі «strela je udarila». Аб агульнаславянскім ха-
рактары назвы «страла» сведчыць супадзенне паўднёваславянскага 
ізаляванага архаізма з польскімі, беларускімі, старажытнарускімі 
назвамі: напрыклад – «и о стрѣлѣ громьнеи», дзе «стрѣла» мае зна-
чэнне «маланка» і супадае з польскім «strelka» ў значэнні «маланка», 
«грамавая стрэлка», у тым ліку ў якасці аб’екта пакланення Перу-
ну» [21, с. 90]. У сваю чаргу агульнаславянскае *strĕla суадносіцца 
з індаеўрапейскім *strēlā [68, с. 208]. 

Ёсць сэнс звярнуцца да «Этымалагічнага слоўніка беларускай 
мовы» [70], у якім знайшлі падагульненне матэрыялы папярэдніх 
этымалагічных выданняў. Згодна з ім: 

Страла1 ‘тонкі прут для стральбы з лука’ (ТСМБ, Байк. і Некр., 
Бяльк., Янк. 2), ‘журавель, доўгае бервяно ў калодзежы’ (Некр., 
Жд. 2, Янк. 2), ‘саха ў студні з жураўлём’ (ДАБМ, камент., 808), 
‘пярун, маланка’ (ТС), ‘крэмневы завостраны цыліндрык’ (ТС, 
Маш.), ‘белемніт’, ‘выкапнёвая каменная сякерка’ (Машынскі, 
Atlas), перуновая  стрэла  ‘тс’ (Пятк. 2), ‘стрэлка ў гадзінніку’ 
(Сцяшк.), ‘бязлістае тонкае сцябло расліны з суквеццем наверсе’ 
(ТСБМ), памянш. стрэлка (гл.). Параўн. укр. стріла, рус. стрела, 
стараж.-рус. стрѣла, польск. strzała, в.-луж. třĕła ‘снарад’, н.-луж. 
stśĕła ‘прамень’, чэш. ‘страла, маланка’, славац. ‘снарад’, серб.-харв. 
стрujeла, славен. strela, балг. стрела ‘страла, маланка’, макед. 
стрела ‘страла’, ст.-слав. стрѣла ‘страла’, дыял. (салун.) str’älá 
‘гром’. Прасл. *strĕla, дэрыват ад незасведчанага і.-е. дзеяслова 
(Шустар-Шэўц, 1368). Борысь (583) следам за Покарным (1028) 
мяркуе, што слова з’яўляецца вытворным ад і.-е. кораня *ster-, які 
ў распасцерці (гл.). Роднасныя лат. strela ‘страла, кідальны снарад, 
паласа, струмень’, літ. Strela ‘страла’, ст.-в.-ням. Stral(a) ‘страла, 
маланка’, ням. Strahl ‘прамень’, на падставе якіх Борысь (там жа) 
узнаўляе слав.-балта-герм. праформу *ctre-la. Махэк2 (586) лічыць 
усе гэтыя словы запазычаннем з “праеўрапейскага субстрата”.

Страла2 ‘страказа’ (лудз., Сл. ПЗБ), стрэлка ‘тс’ (Некр. і Байк., 
Касп.; в.-дзв., смарг., паст., рас., даўг., Сл. ПЗБ). Да страла1, стрэл-
ка2 (гл.). Назва па доўгім, выцягнутым брушку. Параўн. рус. дыял. 
стрелка ‘тс’. 

Страла3 ‘карагод’ (Нар. Гом.). Ад назвы абрада «ваджэння і па-
хавання стралы», відаць, да страла1 (гл.). Аб семантыцы абрада 
гл. Барташэвіч, Бел. фальк., 2, 563–565. [70, с. 314–315]. 

Беларускае выданне дазваляе абысціся без традыцыйнага «Этимо-
логического словаря русского языка» ў чатырох тамах М. Фасмера, 
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але зацікаўленыя даследчыкі могуць звярнуцца да трэцяга тома, каб 
пашырыць веды пра стралу [66, с. 774]. 

Якую выснову зробіць фалькларыст на падставе этнаграфічных 
і лексічных фактаў? Ён убачыць у лакальна-рэгіянальным абрадзе 
ваджэння і пахавання «стралы» сляды працэсу, які адбываўся на 
працягу стагоддзяў. Што гэта за працэс? Мяркуем, што гэта пра-
цэс крышталізацыі міфаў з нейкага аморфнага протаўяўлення пра 
неба, гром, маланку, навальніцу як жывых істот у іх сувязі з зям-
лёй і каляндарнымі з’явамі. Калі разбураюцца старажытныя горы, 
то што казаць пра міфы, на існаванне якіх таксама ўплывае час. 
Дарэчы, толькі рэдкія з іх існавалі ў адметна міфалагічнай форме. 
Звычайна гэта касмаганічныя легенды пра паходжанне прыват-
ных з’яў. Астатнія, як правіла, пакідалі сляды існавання ў фаль-
клорных жанрах і экстражанрах (прыкметах, павер’ях, выслоўях). 
Каштоўныя падказкі знаходзяцца ў мове – у прыватнасці, у мясцовых 
гаворках. Гэтыя матэрыялы знаходзяцца ў разнастайных слоўніках, 
даведніках, энцыклапедыях, да якіх і звяртаюцца фалькларысты 
для абгрунтавання сваіх меркаванняў. Але ж і беларускія лінгвісты 
ў этымалагічным слоўніку спасылаюцца на стралу-карагод і абрад 
«Страла» – надзвычайную частку культурнай гісторыі чалавецтва, які 
скандэнсаваў у сваіх матэрыялах комплекс міфалагічных уяўленняў. 

§ 3. Песні «стралы» ў сусветным  
міФалаГічным кантэксце

Паэзія абраду ваджэння і пахавання «стралы» настолькі скла-
даная з’ява, што ўсе даследчыкі, па сутнасці, аналізавалі толькі 
галоўную яго песню; астатнія творы амаль што заставаліся па-за 
ўвагай. 

Нельга пагадзіцца з меркаваннем В. Гусева аб адсутнасці тэма-
тычнай і змястоўнай сувязі паміж тэкстамі песень, што суправаджа-
юць абрадавае шэсце і карагоды. Не будзем сцвярджаць, што змест 
усіх гэтых песень добра прачытваецца на ўзроўні абраду – для іх разу-
мення трэба ўключаць больш шырокі міфалагічны кантэкст. Абрад 
пахавання «стралы» мае больш глыбінныя, чым гэта ўяўляецца ця-
пер, вытокі. Толькі разгляд усяго комплексу песенных твораў, аналіз 
іх матываў дазволіць, на нашу думку, наблізіцца да высвятлення 
яго генезісу. Мяркуем, што семантычнае ядро абраду суадносіцца 
адразу з двума сусветнымі міфамі – не толькі з сюжэтам пра бараць-
бу Грамавіка (ён ахоплівае і іншыя лініі гэтага міфа), але і з больш 
архаічным міфам пра свяшчэнны шлюб Зямлі і Неба.
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У індаеўрапейскай традыцыі гэтыя два міфы звязаны паміж 
сабою стадыяльна і семантычна. З цягам часу атрыбуты бога неба 
пераходзяць на Грамавіка: нездарма на першым месцы ў схеме 
«асноўнага» міфа стаіць нябесны шлюб Грамавіка, які суадносіцца 
з фальклорна-міфалагічным сюжэтам «шлюб сонца». Як вобразна 
пісаў А. Афанасьеў, «небо действует как мужская плодотворная сила, 
проливая на землю свои согревающие лучи и напояющий дождь, из-
древле уподобляемый плотскому семени; а земля принимает весен-
нюю теплоту и дождевую влагу в свое лоно и только тогда чреватеет 
и дает плод» [1, с. 40]. На яго думку, старажытныя народы ўяўлялі 
гэтыя нябесныя промні стрэламі [1, с. 41].

У славянскай міфалогіі не прадстаўлены ўсе ступені свяшчэннага 
шлюбу Зямлі і Неба, але яны добра вядомы з грэчаскай, зафіксаванай 
такімі крыніцамі, як «Іліяда» Гамера і «Тэагонія» Гесіёда. Свяш-
чэнны шлюб заўсёды насіў інцэстны характар. Яму папярэднічала 
нараджэнне зямлёй-маці Геяй Урана-неба, а вынікам кожны раз 
з’яўлялася нараджэнне новага сына-мужа, новага бога неба – Кро-
наса, Зеўса і ўласнае пераўтварэнне з Геі касмічнага парадку ў Рэю, 
а потым у Дземетру, якая ўжо наўпрост звязана з урадлівай часткай 
зямлі. Адпаведна закону традыцыйнага міфалагічнага мыслення 
архаічны інварыянт узнаўляецца з новымі асобамі: Зеўс як неба бярэ 
шлюб з Дземетрай-зямлёй, а іх дачка Персефона ўвасабляе ўжо зям-
ную расліннасць палеткаў і садоў. Само імя Зеўса азначала не толькі 
светлае неба: у антычнасці яно звязвалася з каранямі слоў «жыццё», 
«кіпенне», «арашэнне», «тое, праз што ўсё існуе». Зеўс сумяшчаў 
функцыі жыцця і смерці; яго двухбаковая магічная сякера (лабрыс) 
і забівала, і давала жыццё; яго зброя ў барацьбе за ўладу – гром, 
маланка, пярун. Гамер і Гесіёд адзначаюць Зеўса як уладара хмар, 
навальніц, праліўных дажджоў. Згодна з міфалагічнымі ўяўленнямі, 
свяшчэнны шлюб зямлі і неба перыядычна (цыклічна) узнаўляецца 
ў такіх прыродных з’явах, як дождж, маланка, нараджаючы ўжо не 
ўвесь сусвет, а штогод аднаўляльныя даброты – напрыклад, збажы-
ну. Тым не менш рэліктавая міфалагічная ідэя нараджэння сусвету 
ў рэдукаваным выглядзе як нараджэнне часткі сусвету – асобных 
зямных праяў – прысутнічае і ў паэзіі абраду ваджэння «стралы», 
хоць на першы погляд баладная песня «А што з-пад лесіку ж, да лесу 
цёмнага» здаецца ў абрадавым кантэксце выпадковай. Але прачыта-
ная на ўзроўні міфалагічнага, яна дазваляе ўбачыць сувязь абраду 
з міфалагічнымі ідэямі антрапамарфізаванай мадэлі зямлі, згодна з 
якой асобныя яе часткі ствараюцца з адпаведных частак чалавечага 
цела. Патанулая сястра просіць брата не браць у моры вады, не касіць 
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на лузе травы, не есці белай рыбкі, не рваць жоўтых красачак, бо гэта 
яе кроў, каса, цела, краса.

Дзейнай асобай архаічнай міфалагемы свяшчэннага шлюбу і 
апладнення зямлі становіцца ў славян бог-грамавік Пярун. Неда-
хоп фактычнага матэрыялу дазволіў вучоным толькі зыходзячы з 
логікі развіцця міфаў выказаць меркаванне, што калісьці ў сюжэт 
асноўнага міфа ўваходзіла менавіта зямля-маці. Як вядома, больш 
смелым ў свой час быў А. Афанасьеў. Ён пісаў: «В теплые дни весны 
Перун являлся со своими молниями, оплодотворял землю дождями» 
[1, с. 79].

Перакрыжаванне ідэй і матываў двух сусветных міфаў у межах 
адной абраднасці вызначыла дынаміку развіцця песеннай творчасці, 
стварыла даволі стракаты малюнак паэтычных матываў і вобразаў, 
надало амбівалентны характар абраду, што найбольш яскрава 
выяўляецца пры разглядзе парадаксальных сітуацый асноўнай 
песні ў параўнанні з абрадавымі дзеяннямі. Нельга не заўважыць, 
што вобраз стралы, якая павінна кагосьці забіць (і насамрэч забівае) 
ці, наадварот, абысці ахвяру, знаходзіцца ў дзіўнай неадпаведнасці 
з абрадавымі дзеяннямі пахавання прадметаў, што сімвалізуюць 
стралу, і нават яе аплаквання ў адным з лакальных варыянтаў 
абраду. Такія суадносіны слоўнага і прадметна-акцыянальнага 
бакоў абраднасці маглі існаваць толькі пры ўмове іх семантычнай 
эквівалентнасці, якая грунтавалася на апазіцыях верх/ніз, неба/зям-
ля, бог/змей (яго праціўнік), бог/чалавек і г. д. Міфалагізацыя стра-
лы як медыятара дзвюх сфер (неба і зямлі) і дзвюх асоб (Грамавіка 
і Змея) да канца не акрэслена ні ў абрадзе, ні ў песнях. Па сутнасці, 
прадметна-акцыянальны бок абраду рэпрэзентуе ніз, зямлю, куды 
закопваюць «стралу» са словамі: «Ляжы, страла, да наступнага 
лета». У паэтычным творы закопванне датычыцца не стралы, а сло-
ва: «песеньку», як і стралу, імкнуцца захаваць «к налецейку», але 
па-сапраўднаму закопваюць у гэты момант антрапаморфную ляльку.

Песенная сюжэтная сітуацыя нагадвае казачную, калі чалавек, 
уладальнік небяспечных звестак, па парадзе мудраца дзеліцца сваёй 
таямніцай з выкапанай у зямлі ямкай. Але матыў закопвання слоў 
у зямлю мае ў казцы і песні розны сэнс, абумоўлены спецыфікай 
хранатопу ў гэтых жанрах. Мастацкі свет казкі існуе ва ўмоўным 
часе, які выключаны з рэальнага і не абапіраецца на ўяўленні 
пра цыклічнасць, таму закопванне звестак у зямлю мысліцца як 
адзінкавае дзеянне і служыць вырашэнню асноўнай калізіі твора: хо-
чацца расказаць, але нельга. Аграрная абраднасць пахавання «стра-
лы» арыентавана на ўяўленні пра цыклічны час, таму мяркуецца 
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ўзнаўленне акцыянальна-моўнай структуры абраду на наступны 
год. І няма падстаў, як лічыць В. Гусеў, бачыць у слове «песенька» 
скажонае «лесенка» – абрадавае печыва адпаведнага выгляду, якое 
быццам бы закопвалі ў зямлю.

У адзінкавых варыянтах песні пра стралу сустракаюцца змей і 
змяя, але змяя азначае мачыху, якая паўстае паміж мужам і жонкай.

Верх з’яўляецца ў складзе вегетатыўнай магіі абраду і толькі 
як вертыкаль зямля-неба: на полі ў сярэдзіне карагоду жанчына 
падкідвала ўгару маленькае дзіця.

Ніводзін паэтычны тэкст, акрамя тлумачэнняў выканаўцаў абра-
ду, што страла азначае маланку, не дае падстаў звязваць яе з верхам, 
небам ці дакладнай асобай. На нашу думку, гэта красамоўна свед-
чыць пра сакральнасць суб’екта дзеяння, які, з аднаго боку, уяўляўся 
свяшчэннай асобай, а з другога – небяспечнай, страшнай, жудас-
най. Забарона вымаўляць сапраўднае імя бога, абмяжоўваючыся 
эпітэтамі, вядома ўсім народам, у тым ліку і славянам. Напрыклад, 
Ярыла – не сапраўднае імя веснавога бажаства, а толькі адно з яго 
азначэнняў. У нашым выпадку зафіксаваны толькі такі атрыбут вы-
шэйшай істоты, як яго страла.

Зачыны песень захавалі асноўныя моманты волевыяўлення са-
кральнай асобы: намер («Як пушчу стралу»), заклінанне напрамку 
палёту («Ой, ідзі ж, страла, да й уздоўж сяла»), вынік («Ляцела стра-
ла», «забіла страла»).

Праглядваецца пэўная заканамернасць у выбары ахвяр стралы, 
якія ўтвараюць дзве выразныя супрацьлеглыя групы. У першай – 
«чорны воран», «люты змей» і «змяя» як увасабленне варожых сіл, 
у другой – «добры моладзец», жанчына («Ганна Йванаўна»), «конь 
варанец», птушкі, якія сімвалізуюць молайца (голуб, лебедзь, сокал) 
і, відаць, шлюбную пару («вутка-селязень»). Пры гэтым аб’екты 
першай групы належалі безумоўнаму пакаранню стралой, а аб’екты 
другой то выключаліся з ліку ахвяр, то, наадварот, забіваліся.

Змены, якія адбываліся ў міфалагічным кантэксце, безумоўна, 
адбіліся на функцыі стралы і семантыцы паэтычнага вобраза. Па 
сутнасці, страла – часткова аманімічны вобраз, таму што генетыч-
на яна належала розным божаствам. Як запэўніваў А. Афанасьеў, 
«сонечныя промні ўяўляліся славяніну стрэламі Дажджбога, а 
маланкі – стрэламі бога-грамавіка» [1, с. 78]. І калі песні развівалі 
вобраз караючай стралы, то акцыянальны бок прадуцыйнага абра-
ду кансерватыўна ўзнаўляў міф пра свяшчэнны шлюб зямлі і неба, 
захоўваючы першапачатковую функцыю стралы, якая апладняе зям-
лю і ўвасабляе дабро, карысць, што праглядваецца на лексічным 
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узроўні. Невыпадкова маладыя парасткі раслін, кветкавыя сцябліны 
цыбулі народ называе «стрэлкамі». Ёсць красамоўная загадка пра 
мак, у якой ён метафарычна прыпадабняецца страле: «Пасярод сяла 
стаіць страла, а ў гэтай страле тысяча і дзве». У святле сказанага 
вытокі шырокавядомага міфапаэтычнага вобраза «стрэлы кахання» 
трэба шукаць нават не ў антычных стрэлах Амура, а ў больш стара-
жытных уяўленнях. Палеалітычную паралель да гэтага традыцый-
нага вобраза мастацтва шмат якіх народаў можна ўбачыць у сюжэце 
барэльефа з пячоры ў Ласэль (Францыя): мужчына накіроўвае стралу 
ў жанчыну з выразна падкрэсленымі формамі, якая трымае ў руцэ 
рог. У сусветным фальклорна-міфалагічным і абрадава-рытуальным 
кантэкстах страла валодае выразнымі функцыямі знака заляцання 
(Афрыка), сватання (Еўропа), багацця і ўрадлівасці (мангольскі вя-
сельны абрад). 

Матыў заклінання стралы добра вядомы беларускаму і рускаму 
фальклору. Адзначым, што ў асноўным ён спалучаецца з любоўна-
шлюбнымі матывамі. Прыгадаем радкі з купальскай песні: «Ляці-
ляці, стрэлачка, у зялёную дуброву... Аддай, аддай, Іванька, сваю 
дачку Верачку...» [31, с. 261]. Фальклор адлюстраваў і некаторыя 
зніклыя шлюбныя звычаі, звязаныя з выкарыстаннем стрэл. Пры-
гадаем унікальную ў гэтым плане чарадзейную казку «Царэўна-
жаба», у якой сыны па прапанове бацькі страляюць з лука, каб 
такім чынам адшукаць сабе нявесту. А калі раззлаваны Дабрыня 
пусціў стралу ў пару галубоў (сімвал закаханых), што сядзелі на 
акне Марынкінага церама і цалаваліся, і тая трапіла ў святліцу, дзе 
кіеўская чараўніца-прыгажуня, паводле былінных версій, бавіла час 
са змеем-палюбоўнікам, то Марынка палічыла яе знакам сватання, 
маючы, відаць, на ўвазе, абрадавую функцыю стралы. Даследчык 
рускага гераічнага эпасу У. Проп бачыў сэнс быліны ў тым, што Да-
брыня – герой, які прызваны знішчыць Марынку, бо яна загубіла 
шмат малайцоў, і разглядаў сюжэты, дзе Дабрыня выпраўляецца 
ажаніцца з Марынкай, як выпадковыя і пазбаўленыя ідэйнага сэнсу. 
Але пры любой інтэрпрэтацыі быліны нельга ігнараваць магчымасць 
ранейшых стасункаў Дабрыні і Марынкі, бо дзяўчыну, нягледзячы 
на дрэнную рэпутацыю, прымалі на бяседах у князя Уладзіміра, пры 
двары якога служыў Дабрыня. Менавіта таму яе стаўленне да стралы 
з’яўляецца цалкам лагічным і заканамерным. У беларускай каляд-
най песні хлопец займаецца, на першы погляд, дзіўнай справай – 
кідае выструганыя стрэлачкі «з каліначкі» ў Дунай, але і тут стрэлкі 
сімвалізуюць сватанне: «Плывіце, стрэлачкі, да маёй дзевачкі, няхай 
мая дзевачка дары гатуе». І гэтыя дары – вясельныя: 
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Мамцы – тонак серпанок, саколе,
А татку – каня варанога, саколе,
Майму брату – шаўковы платок, саколе,
Маёй сястрыцы – золат персцянёк, саколе. 
А мне, маладому, – дзеўка-паненка, саколе [20, с. 324–325].

Не будзем сцвярджаць, што вобраз стралы ў фальклоры мае толькі 
міфалагічныя вытокі. Умовы жыцця старажытнага чалавека спрыялі 
спалучэнню ў яго фальклорнай свядомасці вобразаў «сватаўство-
паляванне» і «стрэлы кахання».

Параўнальны аналіз тэматыкі шматлікіх карагодна-гульнявых 
песень з асабова-акцыянальнай структурай абраднасці «Стралы» 
выяўляе сістэмны характар узаемаадносін, які грунтуецца на такіх 
момантах асноўнага міфа, як асоба Грамавіка, яго шлюб, сям’я і 
жонка. 

Сам Грамавік, які ў міфалагічнай традыцыі ўяўляецца коннікам, 
можа атаясамлівацца, на нашу думку, з такой, здавалася б, недарэч-
най, дзіўнай абрадавай фігурай, як узброены стары на белым кані. Па 
сведчанні А. Афанасьева, нашы продкі ўяўлялі Грамавіка ў выглядзе 
«барадатага старога» [1, с. 57], немаладога мужчыны, што супадае з 
такімі рысамі знешнасці Перуна з пантэона Уладзіміра, як срэбная 
(сівая) галава і залатыя вусы. Вучоныя не адзін раз пераконваліся, 
што ў структуры абрадаў амаль не бывае выпадковага. Могуць мя-
няцца імёны персанажаў, можа стварацца нават сінанімічны рад 
вобразаў, але нязменнымі застаюцца іх функцыі. 

Патраенне вобраза конніка пераводзіць змест карагоднай песні з 
міфалагічнага плана ў бытавы, але, як і ў міфе пра Грамавіка, матыў 
шлюбу застаецца вызначальным, хоць і набывае характар градацыі: 
тры хлопцы-коннікі бяруць шлюб з царэўнай, папоўнай і старцоўнай. 

У святле адзначаных міфаў здаецца лагічным і арганічным для 
абраду пераапрананне яго ўдзельнікаў у «дзеда» і «бабу». Нават пры 
супадзенні некаторых масак не заўсёды можна гаварыць пра іх се-
мантычнае адзінства ў розных абрадавых сістэмах: іх сэнс залежыць 
ад абрадава-міфалагічнага кантэксту, малюнак якога для кожнага 
абраду свой, непаўторны. 

У больш зніжаным варыянце шлюбную пару прадстаўлялі «ста-
рац» і «старчыха». Такі тып масак яшчэ больш матэрыялізаваў ідэю 
рытуалу – даць яго ўдзельнікам паглыбленае пачуццё «нетутэйшасці» 
пары, яе прыналежнасці не толькі да чужога боку, але і да далё-
кага свету. У руках «старац» трымаў сімвал улады – «булаву», 
якую можна суаднесці са зброяй Грамавіка. Менавіта да «старцаў» 
звярталіся з фрывольнымі заўвагамі пра жаночую і мужчынскую 
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годнасць, менавіта «старцы» на завяршэнне абраду качаліся па 
жытнім полі пасярод вялікага агульнага карагода, у чым мы схільны 
бачыць узнаўленне, імітацыю міфалагічных шлюбных стасункаў. 
А. Афанасьеў сцвярджаў, што фантазія першабытных народаў па-
знавала ў маланцы фалас [1, с. 57]. Рэшткі фалічнага культу можна 
ўгледзець у абрадавых дзеяннях, калі пры спяванні «стралы» ў ваду 
кідалі абвіты крапівой і галінамі кій, які, паводле мясцовай трады-
цыі, увасабляў сабой вясну. 

Сям’я Грамавіка прадстаўлена ў абрадзе асобамі рознага ўзросту, 
у тым ліку і больш маладымі «панам» і «паненкай», якая трымае ў 
руках каробку з «лялькай». І ў абрадзе, і ў песнях (вядома, у транс-
фармаваным выглядзе) знайшоў адлюстраванне і такі эпізод міфа, 
як здрада жонкі Грамавіка, яе пакаранне і выгнанне з неба на зям-
лю ці пад зямлю, дзе яна становіцца Гаспадыняй нізу. Парушэнне 
ўзаемаадносін паміж мужам і жонкай адлюстравалася ў карагодна-
гульнявой баладзе «Паня пана неўзлюбіла». Падчас спеву «пан» і 
«паненка» знаходзяцца ў цэнтры кола і дэманструюць свае пачуцці. 
Пасля заканчэння песні жанчыны хавалі «ляльку» ў зямлю, галося-
чы над ёй, быццам над нябожчыкам.

Уласна кажучы, толькі структура ўзаемаадносін паміж перса-
нажамі трансфармаваных сюжэтаў песень дазваляе з некаторай 
доляй верагоднасці суаднесці іх з матывамі міфа, але пры гэтым 
выяўляецца столькі падабенстваў, што іх нельга вытлумачыць 
простай выпадковасцю. Асабліва паказальнай нам здаецца пры-
чына канфлікту паміж мужам і жонкай у карагоднай песні «Чаго, 
міленькі, доўга сердісся» – «змяя лютая». І хоць у фальклорнай 
традыціі вобраз змяі пераводзіцца ў бытавы план і расшыфроўваецца 
як свякроўка (а ў дадзеным выпадку як «маць няродная»), трыяда 
«муж – жонка – змей (змяя)» вельмі нагадвае трохкутнік Грамавік – 
яго жонка – змей-палюбоўнік.

Тэма жонкі Грамавіка як Гаспадыні нізу, у функцыі якой увахо-
дзяць прадзенне, ткацтва, мыццё бялізны, выхаванне дзяцей – адным 
словам, тыповыя жаночыя работы, абумовіла наяўнасць у абрадзе 
комплексу матываў, вобразаў і прадметаў, што маюць дачыненне 
да лёну. Пачнём з таго, што мэтай абраду з мясцовай назвай «Сула» 
быў агляд не азімых хлябоў, а ўсходаў ільну і магічнае ўздзеянне на 
яго рост. Доўгі лён або доўгае льняное палатно імітаваліся формай 
шэсця парамі ўздоўж вуліцы. З ільну рабілі бараду пераапранутым у 
старых, закопвалі ў зямлю кудзелю або тканку, якія лічыліся стра-
лой. Гаспадыня нізу, з’яўляючыся добрай прадзільшчыцай, сачыла 
за жанчынамі, якія парушалі часовыя забароны на працу. Відаць, 
праз яе сувязь з прадзеннем трэба разглядаць наяўнасць у абрадзе 
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гульнявога карагода «Дрёма», падчас якога песняй перасцерагалі 
драмлівую прадзільшчыцу, заклікаючы яе пакінуць работу, устаць, 
месці хату.

Такім чынам, абраднасць ваджэння і пахавання «стралы» – гэта 
цэласная з’ява, у структуры якой захоўваюцца ўяўленні той стадыі 
грамадскай свядомасці, калі «страла» была міфалагемай старажыт-
ных міфаў пра свяшчэнны шлюб зямлі і неба, пра сям’ю Грамавіка 
і яго змаганне з ворагам-змеем.

§ 4. Праблема інтэрПрэтацыі  
асноўнай «стрэльнай» Песні

Песню пра стралу (часцей за ўсё на ўзроўні цытацыі) успаміналі 
літаральна ўсе фалькларысты і этнографы, што пісалі пра ўнікальны 
ўсходнепалескі абрад. Вельмі падрабязна яна прааналізавана ў кнізе 
Г. А. Барташэвіч «Беларуская народная паэзія веснавога цыкла і 
славянская фальклорная традыцыя» [2]. Даследчыца адна з пер-
шых абгрунтавала тэзіс пра сувязь абраднасці з культам Перуна, 
прысвяціўшы яе разгляду 27 старонак. Найбагацейшы матэрыял 
па абраднасці «Стралы», які суправаджаецца аналізам лакальных 
асаблівасцей правядзення абраду, сканцэнтраваны ў кнізе В. Новак 
«Абраднасць і паэзія “Пахавання стралы”» (2002).

Пазней наконт «стралы» выказваліся розныя меркаванні і тлу-
мачэнні, але тлумачэнне і інтэрпрэтацыя, як паказаў тэарэтык 
літаратуры В. Цюпа, розныя рэчы [64, с. 11–12]. На яго думку, яны 
суадносяцца як «чаму?» і «навошта?».

Інтэрпрэтацыя – гэта дыялог з тэкстам з мэтай разумення яго 
сэнсу. Дыяпазон разумення можа быць шырокі і вузкі, рознай будзе 
і ступень разумення. Ці магчыма яно наогул у дачыненні да твораў 
старажытнага паходжання, якімі з’яўляюцца песні «Стралы»? Част-
кова.

Вельмі далёкую ад фалькларыстыкі, але папулярную ў наш час 
дэканструктывісцкую крытыку ў асобе яе ідэолага Жака Дэрыда, 
аўтара кнігі «О грамматологии» (2000), і яго прыхільнікаў якраз 
цікавіла прырода чалавечага неразумення тэкстаў, змушанага іх 
прачытання, што вельмі актуальна і для нас, бо часам некаторыя 
«смелыя» даследчыкі знаходзяць у тэкстах тое, чаго ў іх ніколі не 
было. Згодна з тэорыяй дэканструктывізму, кожнае прапанаванае 
тлумачэнне непазбежна змяшчае памылкі, але гэта не адмаўляе права 
на пошук. Больш аптымістычная за канструктывізм герменеўтыка. 
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Гэтая навука не выключае магчымасці больш-менш адэкватнага 
прачытання тэксту пры абавязковым вызначэнні папярэдніх умоў, 
неабходных для разумення і свядомага выкарыстання адпаведных 
герменеўтычных працэдур. Даследчыкі каляндарна-абрадавай паэзіі 
мусяць пагадзіцца з герменеўтамі ў тым, што мастацкія творы маюць 
два сэнсы – выразны і прыхаваны.

Песні пра стралу – грымучая мешаніна назапашаных, надзей-
на прыхаваных гетэрагенных сэнсаў. Пытаючыся «навошта?», 
даследчыкі міжволі, але непазбежна трапляюць у поле эпістэ-
малагічнай  няўпэўненасці. Фалькларысты ігнаруюць дадзеную 
постмадэрнісцкую катэгорыю, аднак менавіта яна прыходзіць на 
розум, калі бачыш дыяпазон навуковых думак пра «Стралу» і яе 
галоўную песню.

Тлумачэнне накіравана на высвятленне заканамернасцей, 
інтэрпрэтацыя – на ўвагу да парадоксаў, семантычных правілаў, 
супярэчнасцей, алагізмаў і г. д., напрыклад, на ўласцівую «Страле» 
асіметрыю функцыянальнай і вербальнай часткі. З функцыяналь-
насцю, здаецца, амаль усё зразумела, бо пра ахоўную функцыю абраду 
ўпарта гаварылі яго выканаўцы, – тут даследчыкі не напружваліся. 
Яны звыкла, але таксама ўслед за носьбітамі традыцыі звязвалі за-
копванне «стралы» ў жыце з прадуцыравальнай магіяй. Парадокс 
у тым, што ні адна з адзначаных функцый не атрымала песеннага 
выражэння і пацвярджэння. Чаму?

Змест песні пра стралу, якая кагосьці заб’е або сапраўды забівае, 
празрысты, паддаецца пераказу, але таксама змяшчае недарэчнасць. 
Даследчыкі са здзіўленнем адзначалі, што, нягледзячы на сцвяр-
джэнне, быццам па малойчыку, якога насмерць паразіла страла, 
некаму плакаці; насамрэч яго ў вобразе птушак (кожная па-свойму) 
аплакваюць маці, сястра і жонка. Л. М. Салавей убачыла ідэю ба-
ладнага, паводле яе вызначэння, твора ў сцвярджэнні перавагі сва-
яцтва па крыві, бо менш за ўсіх гаравала па малойчыку яго жонка. 
Г. А. Барташэвіч на падставе прыпеву «Ой, лялей вада каля гора-
да» выказвала меркаванне аб сувязі сітуацыі з міфам пра перамогу 
Перуна над змеепадобным ворагам і магіяй забеспячэння палеткаў 
вільгаццю. Думка Ю. Ф. Выдронка пра забітага малойчыка як ахвяру 
Перуна выказвалася і раней, але аўтар звязаў пазначаны твор з пачат-
ковай абрадавай песняй «Вы падуйце-ка, ветры буйныя», запісанай у 
в. Янова Веткаўскага раёна, і зрабіў выснову пра ветрагонна-хмара-
разганяльную функцыю абраду [10, с. 110]. Як з ёю стасуецца пры-
ведзенае В. С. Новак тлумачэнне інфарманткі, што пэўныя захады 
рабіліся якраз «для дажджу»? З гэтай прычыны ў жыце спачатку 
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закопвалі, а потым адкопвалі ляльку і спявалі песню «Як пушчу 
стралу» [44, с. 39].

З гэтага вынікае: з якім пытаннем мы звяртаемся да тэксту, на 
тое і атрымліваем адказ. У кожнага аўтара свая логіка, свой падыход, 
свая нерухомая кропка, ад якой ён адштурхоўваецца, – ёю могуць 
быць, як бачым, структура твора, асобная дэталь, вобраз, характар 
дзеяння і г. д. Для нас такой кропкай з’яўляецца міфарытуальны 
змест «Стралы». З семантычнага пункту гледжання гэты абрад 
у сукупнасці песенных твораў і абрадавых дзеянняў з разнастайнымі 
сімваламі стралы – складаны код, выпрацаваны для «арэчаўлення» 
містычнай сутнасці абраду і выканання ім прадвызначанай рыту-
алам магічнай функцыі. Яго, гэты код, трэба расшыфраваць. А як 
расшыфруеш, калі зачыны асноўнай песні суб’ектна няпэўныя? Хто 
гаворыць «Як пушчу стралу да па ўсём сялу», «А ідзі, страла, ды 
ўздоўж сяла», «Ой, ляці, страла, пасярод сяла»? Хто абвяшчае «Як 
пашла страла да ўздоўж сяла», «Ляцела страла ў канец сяла»? Хто 
просіць «Страла, страла, не йдзі ўздоўж сяла»?

Харавыя абрадавыя спевы вельмі архаічныя па структуры, 
сінтактыцы і закладзенай у іх ідэі. Менш за ўсё песня пра стралу звя-
зана з канкрэтнымі жыццёвымі падзеямі – выпадковай смерцю чала-
века ад маланкі. Насамрэч яна расказвае пра тое, што «адбылося раз і 
назаўсёды, і тое мінулае, у якім яно адбылося, распаўсюджваецца і на 
сучаснае. Іншымі словамі, яно нерэальнае, у ім няма ні сучаснасці, ні 
мінулага» [67, с. 458]. Гэта сказана быццам пра «Стралу». У абрадзе 
ёсць тыя, хто спяваюць пра стралу-забойцу і яе яхвяр, сярод якіх, 
акрамя чалавека, жывёлы, птушкі, паўзуны (змяя, праўда, як воб-
разная характарыстыка свекрыві). А хто той, чыім вушам прызна-
чана песня? І як разумець семантыку забойства? Навошта забіваць? 
Чаму стралу просяць злітавацца з малойчыка, прыводзячы пры гэ-
тым нелагічныя довады? Ці не з’яўляюцца рытуальныя спевы спо-
сабам маркіраваць чыйсьці голас, перадаць простую мову якогасьці 
«персанажа», і ці не ўзнаўляюць яны яго голас адначасова з голасам 
«аўтара», як гэта назіраецца ў шаманстве? Чый голас? Няўжо толькі 
Перуна?

Нагадаем, што семантычнае ядро «Стралы», на нашу думку, 
суадносіцца, прынамсі, з двума сусветнымі міфамі – міфам пра 
Грамавіка, рэканструяваным на фалькларыстычным матэрыяле ў 
якасці «асноўнага» славянскага В. У. Іванавым і У. М. Тапаровым, і з 
больш архаічным міфам пра свяшчэнны шлюб зямлі і неба [25, с. 31]. 
Згодна з міфалагічнымі ўяўленнямі, ён «перыядычна (цыклічна) 
узнаўляецца ў такіх прыродных з’явах, як дождж, маланка, нара-



§ 5. Формы міфарытуальнай апавядальнасці «стрэльных» песень 57

джаючы ўжо не весь сусвет, а штогод аднаўляльныя даброты, такія, 
як, напрыклад, збажына» [40, с. 423].

Любы міф сам па сабе хутчэй аморфны, чым завершаны. У сваім 
фальклорным выражэнні ён заўсёды няпоўны, фрагментарны. Вы-
казвалася меркаванне, што, магчыма, у сюжэт «асноўнага» міфа 
ўваходзіла менавіта зямля-маці [39, с. 156]. Нам цяжка ўявіць сабе, 
якім чынам перакрыжоўваліся, звіваліся і распляталіся два міфы. 
Мы бачым толькі сённяшні вынік – абрад і яго песні, чуем упэўненыя 
тлумачэнні ўдзельнікаў, а стаім перад тым, што метанімічны вобраз 
стралы, як сказаў бы Ж. Дэрыда, дае трэшчыну, разгаліноўваецца ў 
сістэму. Пры эпістэмалагічнай няўпэўненасці стралу дапушчальна 
звязваць і з вогненнымі стрэламі-маланкамі Перуна, і з дажджавымі 
апладняльнымі стрэламі неперсаніфікаванага неба, і нават з 
промнямі-стрэламі сонца, бо ўсе яны рытуальныя жаніхі-сужэнцы 
зямлі – вечнай дзевы-маці згодна з тэрміналогіяй К. Юнга. У святле 
міфічнай метафарыстыкі пахаванне «стралы» і забойства малойчыка 
семантычна тоесныя, таму што разам маюць дачыненне да суб’екта, 
які жэніцца (з зямлёй), што перадаецца абрадам закопвання «стрэл», 
і адначасова гіне, памірае, бо такая логіка пераходных абрадаў, да 
ліку якіх адносіцца шлюбны.

Цяпер можна зразумець, што карагод спявае менавіта ў сувязі 
з міфарытуалам, а непасрэдная рэальнасць яго не цікавіць. Што б 
ні закопвалі ў зямлю, ён будзе спяваць пра хрэн-рамон, які садзіць 
халасты, пра песеньку харошую, якую закопваюць «к налецейку», 
пра гуллівую карагодніцу, што марыць трох знайсці, пра прапітую 
дзевачку, пра саперніцтва з-за дзяўчыны... І ўсе гэтыя творы на 
розны лад перадаюць адну і тую ж матрыманіяльную думку. Такім 
чынам, праз інтэрпрэтацыю галоўнай песні «Стралы» мы пачынаем 
усведамляць логіку і семантыку ўсяго кола песенных твораў, якія 
шматразова дубліруюць міфарытуальны змест абраду.

§ 5. Формы міФарытуальнай аПавядальнасці 
«стрэльных» Песень

Вызначэнне асаблівасцей выкарыстання міфарытуальнай 
апавя дальнасці – ледзь не самая важная задача для фалькларыста-
філолага. Гэты тып апавядальнасці выконвае ў творах спецыфічную 
функцыю: ён забяспечвае фарміраванне містычнага канала сувязі 
паміж сакральным светам, да якога належыць «страла», і актам 
яе «ва джэння». Згодна з законам энергетычнага выпраменьвання 
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іменнай міфасемантыкі, імпульснага пераносу тэмпаральнай энергіі 
імя на шэраг абрадавых аб’ектаў, прадметаў, дзеянняў і г. д., ства-
раецца тэрміналагічны комплекс абраднасці: «стралой» называюць 
песню, карагод (вадзіць яго – значыць вадзіць менавіта стралу), саміх 
удзельніц карагода. Пры «пахаванні стралы» яе сімвалізуюць са-
мыя розныя рэчы, пачынаючы ад імітацыі выгляду стралы: «Стралу 
вадзілі на Ушэсце. Пелі: 

Ой, вяду стралу
Ды па ўсяму сялу.
А ляцела страла.
Да ўпала каля сяла.
А ўпала страла
Ды забіла малайца…

Дзеўкі калісьці ў жыце кольцы закапвалі. А потым хадзілі ат-
копваць чэрэз сколькі дней. Як кальцо пацямнее – да зла гэта» [44, 
с. 195]. 

Апавядальнасць (рус. повествовательность) уласціва любому 
мастацкаму твору. Дзякуючы ёй пэўным чынам арганізоўваюцца 
словы. Без гэтага арганізуючага пачатку творы страчваюць сваю цэ-
ласнасць. Пры аналізе структуры канкрэтнага твора або мастацкай 
інтэнцыі асобнага аўтара выкарыстоўваўся тэрмін апавяданне (рус. 
повествование), што ўносіла аманімічную блытаніну ў сувязі з жан-
равай алюзіяй тэрміна (апавяданне – рус. рассказ). Своечасовай ака-
залася прапанова В. П. Рагойшы, які ў кнізе «Тэорыя літаратуры ў 
тэрмінах» (2001) даў наступныя адпаведнікі рускіх тэрмінаў: аповед 
(рус. повествование) і апавядач (рус. повествователь). Такім чынам, 
«аповед – расказ у эпічным творы ад імя самога аўтара ці апаведача 
пра пэўныя падзеі, з’явы, прадметы рэчаіснасці» [50, с. 39]. Адпа-
ведна апавядач (рус. повествователь) – «суб’ект эпічнага, лірычнага 
і ліра-эпічнага твора, ад імя якога вядзецца мастацкі аповед» 
[50, с. 38].

Распрацоўка праблемы аповеднасці патрабуе ад даследчыка 
ўдакладнення аб’екта вывучэння. Можна разглядаць песню пра 
стралу як суму варыянтаў, а можна – як арганічны макратэкст. 
У першым выпадку вучоны будзе аналізаваць тэкст за тэкстам, у 
другім паспрабуе акрэсліць аповедны інварыянт. Для нас зыходнай 
кропкай будзе макратэкст, аповеднасць якога надае варыянтам песні 
пра стралу рытуальнае адзінства. 

Фалькларыстыка яшчэ знаходзіцца ў працэсе выпрацоўкі 
паня ційна-тэрміналагічнага апарату і па-ранейшаму карыстаец-
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ца літаратуразнаўчым, хоць не заўсёды за ім паспявае. Так, у спе-
цыяльным слоўніку «Восточнославянский фольклор» (1993) ёсць 
тэрмін выканаўца [9, с. 111–112], але катэгорыя повествователь 
у ім не адзначана. Эмпірычна і ў розных варыяцыях фальклары-
сты выкарыстоўваюць тэрміны-азначэнні апавяданне, апавядаль-
ны. Напрыклад, калі гаворка ідзе пра казкі, то звяртаюць увагу на 
апавядальную традыцыю, апавядальна-падзейную рытмічнасць [9, 
с. 273]. Праўда, тэорыя апавядальнасці фалькларыстаў не цікавіла. 
Падобны стан рэчаў, пагадзімся, зусім не спрыяе развіццю айчыннай 
фалькларыстыкі як тэарэтычнай навукі. Між тым практыка выву-
чэння фальклорных твораў засведчыла, што зварот да прынцыпаў 
жанравай аповеднасці дазваляе інтэрпрэтаваць тыя аспекты, якія 
ў рамках звычнага навуковага дыскурсу або не праблематызуюцца, 
або не тлумачацца, а калі тлумачацца, то апісальна ці фрагментарна. 

Разгляд каляндарна-абрадавай паэзіі ў пазначаным аспекце 
перспектыўны для далейшай распрацоўкі гістарычнай паэтыкі 
аповеду, бо яе творы часам змяшчаюць рэліктавыя структуры. Як 
піша ў калектыўным падручніку «Теория литературы» [60] тэарэ-
тык літаратуры С. Н. Бройтман, «у апавядальным фальклоры з ця-
гам часу аўтар (суб’ект) дакладна аддзяліў сябе ад героя (аб’екта). 
Але менавіта гэтага не адбылося ў лірыцы: у ёй не здзейснілася та-
кое раздзяленне, а замест выразных суб’ект-аб’ектных стасункаў 
паміж аўтарам і героем захаваліся стасункі суб’ект-суб’ектныя» [60, 
с. 341–342]. Даследчык адзначае факты нематываванага перахо-
ду выказвання ад трэцяй асобы да першай нават у пазаабрадавых 
песнях, што сведчыць аб захаванасці ў лірыцы зыходнай формы – 
суб’ектнага сінкрэтызму. Бройтман дэманструе яго на наступным  
прыкладзе: 

Шел детинушка дорогую,
Шел дорогою, шел широкою.
Уж я думаю-подумаю,
Припаду к земле, послушаю [60, с. 341].

Водгукі суб’ектнага сінкрэтызму знаходзяць спецыфічнае выра-
жэнне ў «стрэльных» песнях, калі, напрыклад, аповед ад імя першай 
асобы пераходзіць да аповеду ад трэцяй: 

Як пушчу стралу па ўсяму сялу, 
Охі-ой, лю-лі, па ўсяму сялу. 
Убіла страла добрага молайца... [44, с. 140]
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Або: 

Ой, пушчу стралу
Ды й па ўсяму сялу, 
Ой, пайшла страла
Ды й у канец сяла... [44, с. 199]. 

Мастацкая свядомасць «аўтара» «стрэльных» песень – асобны 
сегмент калектыўнай фальклорнай свядомасці ў тым сэнсе, што яна 
абапіраецца на міфалагему стралы. Пра што б ні спявалася падчас 
абрадавых дзеянняў, усё так або інакш апелюе да сакральнай падзеі, 
звязанай са стралой. Міфарытуальная аповеднасць твораў, запісаных 
ужо ў наш час, характарызуецца нераспазнавальнасцю суб’екта ў 
выказванні тыпу «як пушчу стралу», з аднаго боку, і амаль што 
тоеснасці суб’екта і аб’екта – з другога, бо страла, забіваючы молайца, 
забівае, аказваецца, «свайго браціка»: 

Як пушчу стралу да ўздоўж сяла, 
Як пайшла страла да ўздоўж сяла, 
Убіла страла добра моладца, 
Свайго браціка [44, с. 52]. 

Трэба сказаць, што «стрэльныя» песні не з’яўляюцца нейкім 
выключэннем сярод іншых каляндарна-абрадавых. Падобную за-
кансерваванасць аповедных структур з пераходам ад «я-аповеду» 
да «ён-аповеду» сустракаем у каляндарных, валачобных, куставых 
творах, дзе структуры маюць свае адметныя нюансы, што патрабуе 
ад даследчыка не проста ўважлівага разгляду, а пэўнай параўнальнай 
сістэматызацыі. Калі традыцыйна разглядаць твор пра стралу як 
сукупнасць песенных варыянтаў, што існуюць у арэале бытаван-
ня абраду, то аналіз таксама будзе грунтавацца на параўнальнай 
методыцы. Пры гэтым, напрыклад, высвятляюцца рознага кштал-
ту сыходжанні, разыходжанні паміж варыянтамі, акрэсліваецца 
кола ахвяр стралы: акрамя сваёй звычайнай ахвяры – добрага мо-
ладца, страла ў вельмі рэдкіх выпадках скіроўваецца да іншых – 
вуткі-селезня, каня-варанца, чорна ворана, змяі лютай. Наступны 
крок – тлумачэнне. Даследчык адказвае на пытанне аб прычынах 
актуалізацыі менавіта гэтых вобразаў, што і зрабіла ў сваёй кнізе 
Г. А. Барташэвіч. Яна прывяла шэраг доказаў на карысць магчымай 
сувязі абраду з культам Перуна, зброяй якога былі стрэлы-маланкі, і 
з сюжэтам рэканструяванага В. У. Іванавым і У. М. Тапаровым міфа 
пра Грамавіка. 
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Нас жа цікавіць іншае: кампазіцыйныя формы «стрэльных» 
песень у сувязі з суб’ектам выказвання, міфарытуальным зместам 
абраднасці і яе мэтай. 

«Стрэльныя» песні абапіраюцца на тры структуры: імператыў-
ную, аб’ектыўна-апісальную і сінкрэтычную. 

Даследчыкі, якія арыентуюцца на М. М. Бахціна, у прыватнасці 
тэарэтык літаратуры Н. Д. Тамарчанка, размяжоўваюць дзве 
падзеі: падзею, аб якой расказваецца, – яна належыць мастацкаму 
свету твораў, і саму падзею расказвання – яна звязана з сістэмай 
кампазіцыйных форм маўлення [60, с. 223]. 

Мастацкі свет «стрэльных» песень будуецца вакол пагібелі ад 
стралы добрага молайца. Пры гэтым арганізуюцца два макратэксты. 
Першы ўключае аплакванне забітага роднымі, другі – унясенне цела 
ў цэркаўку, прычым гэты акт ажыццяўляе жанчына – нейкая Ганна 
Йванаўна. Згодна з адной версіяй, яна сама таксама ахвяра стралы. 

Як расказваецца аб гэтых падзеях? Або з боку непазначанага 
апавядальніка («я-аповед»), і тады выкарыстоўваецца імператыўная 
структура пушчу – ляці – забі. Або з боку апаведача («ён-аповед»), і 
тады арганізацыя тэксту аб’ектыўна-апісальная: ішла (страла) – 
сустрэла – убіла. Пункт погляду можа змяняцца ў межах аднаго 
тэксту, і тады перад намі выпадак суб’ектнага сінкрэтызму: ляці 
(погляд з боку першай асобы) – паляцела – забіла (погляд з боку 
трэцяй асобы або з боку першай, якая перайшла на пазіцыю трэцяй). 

У любым з трох выпадкаў мы не можам адназначна сказаць, каму 
належыць тое ці іншае выказванне: 

 ● таму, хто насамрэч пускае нейкія стрэлы, сапраўдныя ці 
сімвалічныя; адсюль і няпэўнасць семантыкі дзеяслова забіць (на-
гадаем пра Эрота-Купідона, які таксама забівае стралой сваю ахвяру);

 ● тым, хто праводзіць абрад і збіраецца (рэальна або сімвалічна) 
пусціць (рэальную або сімвалічную) стралу ў нейкі аб’ект (зноў жа – 
рэальны або сімвалічны); адсюль пытанне пра характар ахвярапры-
нашэння, калі яно сапраўды мела месца;

 ● карагодніцам, якія водзяць «стралу»-карагод і спяваюць пра 
сябе, свае сапраўдныя дзеянні – палёт «стралы»-карагода і ўмоўныя – 
забойства малойчыка;

 ● сінкрэтычна ўсім разам, чые галасы зліваюцца ў песенным 
выказванні.

Міфарытуальнае выказванне ў адрозненне ад іншых характары-
зуецца гетэрагеннасцю і нераспазнавальнасцю суб’ектаў маўлення, 
што мы і паспрабуем паказаць на прыкладзе «стрэльных» песень. 
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Імператыўны тып выказвання прадстаўлены ў пабуджальна-мэ-
тавых песнях. Напрыклад: 

Як пушчу стралу 
Да ўдоўж сяла. 
Ты ляці, страла, 
Да ўдоўж сяла. 
Ты ўбі, страла, 
Добра молайца. 
Па гэтым молайцу 
Некаму плакаці. 
Матка старая, 
Сястра малая [44, с. 88]. 

Базавая мадэль мае форму простай мовы. Яна можа мець усечаны 
выгляд: «Ой, лети, стрела – ой, убей, стрела» [44, с. 106–107]. Раз-
гортванне формулы не змяняе яе сутнасці: «Я пушчу стралу – ты ідзі, 
страла, – ты зайдзі, страла, – да ўбі ж, страла» [44, с. 126]. 

Голас апаведача сінкрэтычна зліваецца тут з голасам уладальніка 
стралы, які калісьці вырашыў паслаць стралу, пазначыць мэту і 
сказаць пры гэтым пэўныя словы. Вось чаму ў рытуальна адзнача-
ны час абраду слова пра Падзею для яго выканаўцаў і ўдзельнікаў 
было тоесна самой Падзеі, аповед пра волевыяўленне – самому 
волевыяўленню. Яно захоўвае жывыя ўспаміны пра акт сакраль-
нага забойства, якое актуалізуецца ў рытуальна-магічным лоне 
абраднасці. Але ці з’яўляецца забойства цэнтральным актам, кан-
чатковай мэтай? 

Шэраг «стрэльных» песень пабудаваны на аб’ектыўным апісанні. 
Творы адразу пачынаюцца з канстатацыі фактаў: 

А ішла страла ды ўздоўж сяла, 
А ўбіла страла добра моладца [44, с. 94]. 

Аповед вядзецца з боку трэцяй асобы, якая быццам бы назірала 
здарэнне або ведае пра яго і цяпер некаму пра гэта распавядае. 

На фоне чыстых тыпаў аповеднасці сінкрэтычны тып, які, на 
наш погляд, з’яўляецца зыходным для «стрэльных» песень, адметны 
наступным: 

1) вербальнай рэфлексіяй дзеючага суб’екта: «пушчу – ляці – 
забі»;

2) пераходам ад «я-аповеду» да «ён-аповеду»: «як пушчу, да й 
ляці, да й убі – да й убіла» [44, с. 218], «як пушчу стралу – убіла 
страла» [44, с. 142], «ой, пушчу стралу – ой, пайшла страла» [44, 
с. 199] і інш.;
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3) сінкрэтызмам хранатопу, знітаванасцю, непадзельнасцю роз-
ных пластоў часу.

Фармальна яны вылучаны, а сутнасна – аб’яднаны, што, відаць, 
звязана і з асаблівасцямі архаічнага мыслення, і з логікай абрадава-
га. Абрадавае мысленне аперыруе зусім іншай катэгорыяй сутнасці 
часу – монахроннай. Для яго час заўсёды цяперашні. Адсюль і нерас-
пазнавальнасць мінулага і цяперашняга ў «стрэльных» песнях, калі 
выкарыстоўваюцца формы цяперашняга ў мінулым або мінулага ў 
цяперашнім. Напрыклад, зачын песні як быццам бы скіроўвае по-
гляд з цяперашняга ў мінулае – ішла страла, убіла страла, а потым 
адбываецца скачок у плынь цяперашняга часу. Працэс аплаквання 
малойчыка апісваецца так, як быццам бы ён мае месца тут і цяпер: 
«Дзе мамка плача, там рака цячэ» [44, с. 94]. Заўважым: мамка 
плача, а не мамка плакала. 

Не распазнаецца таксама мінулае з будучым, што стварае храна-
топную сітуацыю будучага ў мінулым: «ты ляці, страла – ты ўбіла, 
страла» [44. с. 108]. 

Такім чынам, кола песень пра стралу не простая сума варыянтаў з 
выпадковымі дэталямі, а тэлеалагічна (мэтанакіравана) арганізаваны 
макратэкст – цэласнае выказванне са спецыфічным хранатопам, 
дзякуючы якому сінкрэтычна спалучаецца тое, што быццам бы ад-
бываецца тут і цяпер, з Вялікай Падзеяй, што адбылася на пачатку 
часоў і рытуальна ўзнаўляецца спевамі пра яе. Што гэта за Падзея? 
Зусім не забойства малойчыка ці іншых істот, а касмаганічны акт 
утварэння рэк, ручаёў, крыніц, калодзежаў са слёз маці, сястры 
(часам дзяцей) забітага стралой малойчыка: 

Дзе мамка плача, там рэкі цякуць, 
Ох і ой, люлі, там рэкі ця... 
Дзе сястра плача,  там калодзесь, 
Ох і ой, люлі, там калодзе... 
Дзе дзеткі плачуць, ручайкі цякуць, 
Ох і ой, люлі, ручайкі ця... 

І толькі жонка аплаквае мужа сухімі слязьмі. З песні ў песню 
ўстоўліва паўтараецца: 

Дзе жана плача – там расы нема, 
Ох і ой, люлі, там расы не… [44, с. 147]. 

Вобразнае азначэнне сухога жончынага аплаквання ў беларускай 
песні пераклікаецца з эдычным. Калі ўсе багі, гаворыцца ў «Малод-
шай Эдзе», па просьбе багіні Фрыг аплаквалі неспадзяваную смерць 
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яе сына Бальдра, юнага бога расліннасці, убаку засталася толькі 
веліканка Цёк, аблічча якой прыняў каварны Локі, «забойца пара-
дай», прычына смерці Бальдра. Вось што адказала Цёк пасланцам: 

Сухими слезами
Тёкк оплачет
Кончину Бальдра. 
Ни живой, ни мертвый 
Он мне не нужен, 
Пусть хранит его Хель [41, с. 86]. 

Германа-скандынаўская міфалогія мае, як вядома, ярка выра-
жаную эсхаталагічную скіраванасць: у забойстве Бальдра хаваецца 
прычына пагібелі ўсіх багоў. У міфалогіях з культам паміраючага 
(забітага) і ўваскрасаючага бога расліннасці задзейнічана мадэль 
нараджаючай смерці: жыццё – смерць – жыццё (адраджэнне). У яе 
святле становіцца семантычна зразумелым аплакванне малойчыка 
сухімі слязьмі. 

Лёгкадумныя паводзіны жонкі падлягаюць маральнаму вы-
крыванню выключна ў сямейна-бытавым плане; у абрадавым жа 
плане яе «сухі» плач цалкам апраўданы, бо яна ведае больш за маці 
і сястру: смерць малойчыка, яе мужа, часовая – ён вернецца, як 
вяртаўся заўсёды, шлюб зноў адновіцца ў карагодзе і праз карагод. 
Вось чаму жонка плача толькі «да абедайка», а пасля яго «ў та-
нок пайшла, трох палюбіла» [44, с. 63]. Выказаная Л. М. Салавей 
у кнізе «Беларуская народная балада» (1978) думка пра тое, што 
«сцвярджэнне перавагі сваяцтва па крыві, сімвалам якога выступае 
матчына любоў, над усімі іншымі формамі чалавечых адносін, сувя-
зей – галоўная ідэя твора» [54, с. 89], датычыцца выключна баладнай 
песні з матывам «тры птушачкі ля забітага малойчыка», у якой няма 
зачыну пра стралу, але зусім не адпавядае абрадавай з гэтым самым 
матывам. Згодна з касмалагічнымі ўяўленнямі, міфалагічны шлюб 
заўсёды аднаўляецца ў новым цыкле. Міфалагічны муж заўсёды існуе 
ў трох іпастасях: той, што быў, што ёсць і што будзе. Ён той, каго 
забіваюць – той, каго аплакваюць – той, хто ўваскрасае. Ён жыццё, 
якое становіцца смерцю, і смерць, якая становіцца жыццём. Ён тая 
неабходная ахвяра цыклічнаму часу, без якой час спыняецца. Гэтак-
сама рытуальна абумоўлены і паводзіны «лёгкадумнай» жонкі, якая 
быццам бы «трох палюбіла». Тут тры яе карагодныя каханкі – тры 
часавыя іпастасі яе аднаго мужа: муж у мінулым (стары) – муж у 
цяперашнім (рытуальная ахвяра) – муж на будучае (малады). Жон-
ка развітваецца з двума і застаецца з трэцім (і ўсё гэта, заўважым, 
адбываецца ў цяперашнім часе): 
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Аднаму дала шаўковы платок, 
Ой – хімоў – люлі, шаўковы платок. 
Другому дала залаты пярстнёк, 
Ой – хімоў – люлі, залаты пярстнёк. 
А за трэцяга сама молада, 
Ой – хімоў – люлі, сама молада [44, с. 109]. 

Звернем увагу на звесткі, змешчаныя ў кнізе В. С. Новак, аб 
ваджэнні на Ушэсце ў Лоеўскім раёне паніча з паненкай. У межах 
абраду «Стралы» гэта называлася «вадзіць Вясну», што пралівае 
святло на семантыку і міфалагічны статус жонкі малойчыка. Акрамя 
таго, як адзначае даследчыца, «з абрадам ваджэння стралы звязаны 
ў Лоеве і цікавы гульнёвы карагод «Старыца», які… пачынаецца з 
выбару пары, імправізацыі яе ўмоўнага вяселля» [44, с. 53]. 

Вось чаму з пэўнымі агаворкамі трэба прымаць да ведама думку 
Л. М. Салавей, што «абрадавая песня ўжо мела асноўнае ядро – ідэю 
перавагі мацярынскіх пачуццяў і праслаўленне кроўнага адзінства» 
[54, с. 90]. Насамрэч яна мела структуру, якая будзе выкарыста-
на ў баладзе, але напаўненне структуры ў абрадавай песні і ў бала-
дзе сэнсава рознае. Таму, насуперак меркаванню даследчыцы, што 
наяўнасць «у некаторых выпадках просьбы забіць “добрага молайца” 
з’яўляецца “скажэннем усёй логікі твора, блытанінай, якая ўзнікла 
пазней ад неразумення прызначэння песні”» [54, с. 94], мы ўпэўнены 
ў спрадвечнасці матыву забойства. Без яго абрад ваджэння і пахаван-
ня «стралы» страчвае свой рытуальны сэнс і касмаганічную падаплё-
ку. Бо з чаго возьмуцца вада, рэкі, ручаі, крыніцы, калі не будзе слёз? 
А прычынай слёз усіх сямейнікаў можа быць толькі агульная траге-
дыя – смерць роднага чалавека. Хоць яна і міфалагічна абумоўленая, 
але ад гэтага не менш горкая для маці, сястры, дзяцей. 

Метафара «слёзы – вада» затрымалася ў песнях пра стралу ў сваёй 
міфічнай рэчыўнасці: тут слёзы і ёсць вада першарэк, першакрыніц і 
г. д. У баладных песнях метафара ператвараецца або ў двухсэнсавае 
параўнанне: «мамка плачыць быстрай рэчанькай», або ў параўнанне 
структурна акрэсленае: «сястра плачыць, як руччы льюцца». 

Каляндарны рытуал заўсёды касмаганічны. Ён абапіраецца на 
міфалогію цыклічнага часу, рух якога перадаецца самымі рознымі 
сродкамі. «Стрэльныя» песні апавядаюць пра хронападзею – пера-
ход ад смерці да адраджэння, бо калі не будзе слёз, то не з’явяцца 
рэкі. Аповед пра слёзы, у сваю чаргу, рытуальна матэрыялізуе ўсе 
зямныя воды, так неабходныя для жыцця чалавека і яго гаспадарчай 
дзейнасці. 
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Міфарытуальная аповеднасць «стрэльных» песень, сінкрэтычная 
ў сваіх вытоках, стварала ілюзію зліцця з боскім творчым перша-
пачаткам, далучала да трансцэндэнтнай хронападзеі. Смерць ма-
лойчыка ад стралы паддаецца рацыянальнаму вытлумачэнню як 
перажыванне рэальнага ахвярапрынашэння, якое магло мець месца, 
бо ёсць пісьмовыя згадкі пра чалавечыя ахвяры Перуну. Але трэба 
ўлічваць і тое, што яна пранізана стыхійным сімвалізмам, сакраль-
най этыялагічнай акрэсленасцю. 

Структурна-семантычны патэнцыял міфарытуальнай аповеднасці 
такі, што яна з лёгкасцю адасабляе ад сябе дзве структуры: уласна 
імператыўную і ўласна аб’ектыўна-апісальную, што і назіраецца 
ў «стрэльных» песнях. Аднак пры гэтым пазіцыя апаведача і яго 
скіраванасць на Звышпадзею ніколькі не змяняюцца. Вось чаму 
маюць рацыю тыя даследчыкі, якія лічаць каляндарна-абрадавую 
паэзію надзейнай крыніцай для вывучэння праблем гістарычнай 
паэтыкі. 



Гл а в а  4
бытавыя калізіі  

караГодных Песень «стралы»
як Форма міФарытуальнаГа зместу

§ 1. Песні Першасныя, друГасныя, рамачныя

П аэзія абраду ваджэння «стралы» настолькі склада-
ная з’ява, што даследчыкі, аддаючы перавагу аналізу 
галоўнай песні, пакідалі па-за ўвагай астатнія або ў леп-

шым выпадку проста пераказвалі іх. Як можна было заўважыць, 
лакальныя варыяцыі абраду маюць свой набор твораў, частка з якіх 
перакрыжоўваецца. Рускі даследчык В. Я. Гусеў прыйшоў да не-
суцяшальнай высновы, што было б нацяжкай сцвярджаць, быццам 
паміж тэкстамі песень, якія суправаджаюць карагоднае шэсце і вы-
конваюцца ў складзе карагодаў, існуе якая-небудзь тэматычная су-
вязь. У пэўным сэнсе з вучоным можна пагадзіцца. На першы погляд 
сувязі сапраўды няма, тэматыка твораў даволі стракатая і ў асноўным 
абмежаваная любоўнымі, шлюбнымі і сямейнымі матывамі. Разам з 
тым дадзеныя песні змяшчаюць парадаксальныя, алагічныя, незвы-
чайныя элементы, што схіляе да думкі аб іх абрадавым паходжанні. 
Напрыклад, з песні «Аддавала мяне маці» незразумела, якім чынам 
аддавала маці дачку замуж – адначасова за старога і маладога або 
спачатку за старога, а потым за маладога – і які лёс напаткаў старога: 

Аддавала мяне маці
За старога замуж.

Прыпеў:
Ой, гора, ой, гора, 
Кручына вялікая. 
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А як жа мне, мая маці, 
Ды старога абнімаці. 
А як жа мне, мая маці, 
Ды старога цалаваці. 
А як жа мне, мая маці, 
Ды старому пасцель слаці. 
Пасцялі, дзіцятачка, 
Тры рады палення. 
Тры рады палення, 
А чацвертае – камення. 

Зразумела, што метафарычны вобраз «слаць пасцель» зусім не 
выпадковы, але як яго «прачытаць»? 

Іншы малюнак бачым у другой частцы твора: 

Аддавала мяне маці
За маладога замуж.

Прыпеў:
Ой, радасць, ой, радасць, 
Весялосць вялікая. 
А як жа мне, мая маці, 
Маладому пасцель слаці. 
Пасцялі, дзіцятачка, 
Тры рады падушак. 
Тры рады падушак, 
А чацвертае – пярына [44, с. 207]. 

Калі пераказаць падобныя песенныя творы прозай, то ў іх – дзе 
лёгка, а дзе з цяжкасцю – выяўляецца генетычны код асноўнай песні 
«Стралы», якая паслужыла сэнсавай матрыцай для ўсяго масіву 
твораў. Знешне яны ад «стрэльнай» песні, здаецца, адарваліся, але 
пры ўважлівым аналізе можна прасачыць, што ўнутраная сувязь за-
хавалася. За трывіяльным зместам можна ўбачыць рытуальны змест, 
за бытавой субстанцыяй – міфалагічную калізію. Можа, гэта і ёсць 
ключ да разумення карагодных песень «Стралы»? Іх бытавы змест 
з’яўляецца ні чым іншым, як своеасаблівай формай міфарытуальнага, 
ілюзіяй жыццёвых падзей, малюнкам умоўнай рэальнасці, за якой 
хаваецца Падзея сапраўдная – рытуальная. Яшчэ В. М. Фрэйдэнберг 
у кнізе «Міф і літаратура старажытнасці» [67] адзначала, што ста-
ражытныя міфы «карыстаюцца рэалістычнымі метафарамі… зусім 
суаднесенымі з агульнымі знешнімі рысамі аб’ектыўнай рэчаіснасці», 
і на прыкладзе міфа аб Атрыдах паказала, што па сваёй кампазіцыі 
ён з’яўляецца канструктыўнай формай першабытнай свядомасці, 
калі адкінуць верхні слой пазнейшых матывіровак і характарыстык. 



§ 1. Песні першасныя, другасныя, рамачныя 69

І яшчэ адна рыса міфа: хоць прынята думаць, што яго форма перадае 
сэнсавы змест непасрэдна, насамрэч міф у сваёй марфалогіі ніколькі 
не падобны на сваю семантыку [67, с. 61–62].

Парадаксальнымі суадносінамі паміж формай і зместам харак-
тарызуюцца тыя песні «Стралы», якія не маюць выразных знакаў 
рытуальнасці, але іх бачны «рэльеф» прымусова паўтарае сэнсавы 
«рэльеф» рытуальнага твора, якім з’яўляецца асноўная «стрэльная» 
песня. Менавіта таму песні, якія быццам бы знаходзяцца асобна ад 
песні пра стралу і ад абрадавых дзеянняў, далёка не аднамерныя. Іх 
бытавы код – камуфляж, а «плямы» на камуфляжы – знакі тоеснасці 
паміж двума ўзроўнямі абраднасці – знешнім і ўнутраным. 

Возьмем любыя артыкулы, зборнікі, кнігі, прысвечаныя ка-
ляндарна-абрадавай паэзіі ў цэлым або асобным яе комплексам. 
Безумоўна, аўтары імкнуцца даць агульную характарыстыку 
абраднасці, але адносна песень яны, як правіла, абмяжоўваюцца 
аналізам найбольш выразных твораў, звязаных з абрадам тэматычна. 
Ці можна ў такім разе гаварыць, што нам вядома гісторыя абрадавага 
комплексу, калі яна не выходзіць за межы ўласна абрадавых песень, 
аднесеных намі да першасных, і адсякае вялікі шлейф твораў, якія 
мы прапануем лічыць другаснымі абрадавымі. Расійскі фалькла-
рыст Ю. Г. Круглоў назваў іх абрадавымі лірычнымі (як быццам 
іншыя абрадавыя нелірычныя) і аднёс (нараўне з вылучанымі ім у 
якасці асобных жанраў рытуальнымі, заклінальнымі, велічальнымі, 
дакаральнымі) да асобнага самастойнага жанру. 

Пры самым паважлівым стаўленні да аўтараў і самай добра-
зычлівай ацэнцы зробленага імі трэба прызнаць, што гісторыя ка-
ляндарна-абрадавай паэзіі вывучана недастаткова, а гэта павінна 
натхніць студэнтаў на навуковыя здзяйсненні. Усе выдатна ведаюць 
пра пазначаную намі праблему, але ўплыў прынятага ў фальклары-
стыцы азначэння «прымеркаваныя» ў дачыненні да твораў з бытавы-
мі матывамі настолькі фатальны, што інакш іх не ўспрымаюць. 
А  што рабіць і як ставіцца да песень, якія існуюць у межах абраду, 
але наглядныя абрадавыя знакі ў іх адсутнічаюць? На наш погляд, 
першае, што павінен зрабіць студэнт, гэта прыняць да ведама: пе-
рад ім нешта зусім іншае, чым звычайныя пазаабрадавыя лірычныя 
песні, па асацыяцыі ці немаведама па якой выпадковай прычыне 
ўцягнутыя ў абрадавую арбіту збоку. Яны ўяўляюць сабой цвёрдую 
сэнсавую структуру, якая пры ўважлівым разглядзе аказваецца то-
еснай міфарытуальнай. 

Другасныя абрадавыя творы, можа, больш шырока і поўна 
адлюстроўваюць міфалогію, чым першасныя, паколькі міфалагічны 
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Тэкст (міфасфера) заўсёды знаходзіцца ў руху, пранікаючы ў абрад-
насць і пакідаючы сляды сваёй прысутнасці ў шэрагу твораў. У цэлым 
міфалагічнасць другасных песень мазаічная, празмерная, залішняя 
і звязана з «генеральнай» лініяй абраднасці не заўсёды наўпрост, 
а часам – праз шэраг прамежкавых асацыяцый. 

Відавочна, што першасныя абрадавыя песні строга абапіраліся на 
сэнсавую матрыцу, уласцівую абраду «Страла» генетычна. У другас-
ных яна, безумоўна, таксама мільгае, але хутчэй як нейкая дымка, ма-
рыва, пахіснутае ў сваіх абрысах. Мала таго, ужо сама асноўная песня 
зазнае перамены, нараджаючы ген «другаснасці». Гэта выяўляецца, 
напрыклад, у пераходзе ад «мы-выказвання» («Ты ідзі, страла, да 
ўдоль сяла») да «я-выказвання», далучанага да фінальнай часткі: 

Дзе жана плача – там расы няма, 
Вохі-вой-лёлі, там расы няма й, 
Мой алешнічак, мой зялёненькі, 
Вохі-вой-лёлі, мой зялёнень… 
А ідзе ж ты рос, дзе раскідаўся, 
Вохі-вой-лёлі, дзе ж раскіда… Ой. 
Ай і рос жа я па жаркаму сонейку, 
Вохі-вой-лелі, па жаркаму соню… Ой. 
Ай, раскідаўся к яснаму месячку, 
Вохі-вой-лёлі, к яснаму меся… Ой [44, с. 167].

Пры змяненні сістэмы бачання абрадавы свет крыху пахіснуўся, 
але не разбурыўся ў сваіх асновах: ён, наадварот, узбагаціўся новымі 
формамі, якія сталі падмуркам паэтыкі будучых пазаабрадавых  
песень. 

Трэба адзначыць, што сказанае пра другасныя абрадавыя песні 
тычыцца не ўсяго масіву твораў, якія гучаць у дзень правядзення 
«Стралы». Самі інфарманты гаварылі, што, вяртаючыся з поля пас-
ля пахавання «стралы» ў вёску, яны спяваюць любыя лірычныя 
песні без абмежавання. Сярод іх заўважаюцца тыя, якія ніколі не 
мелі ўнутранай сувязі з абрадам. Спашлемся на сведчанне жанчыны 
з в. Стаўбун Веткаўскага раёна: «Закапалі стралу, і ідуць дамоў, і 
падводныя песні пяюць (гэтыя песні на Ўшэсце не пяюцца)». Сярод 
іх называліся «Вецер з поля, туман з мора», «А ўчора была пагода, 
па ўтру туман» і так званыя «пастрадальныя» – напрыклад, «Ехаў 
мілы, па ім тужу» [44, с. 168–169]. 

У такім разе дадзены пласт твораў павінен разглядацца ў двух 
ракурсах: гістарычным – калі высвятляецца ўнутраная сувязь 
твораў з абрадам, і псіхалагічным – калі акрэсліваюцца асацыяцыі, 
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з прычыны якіх пазаабрадавыя песні ўцягваліся ў кола абрада-
вых і каля абрадавых, «прымяркоўваліся» да абраду. Пры гэтым 
каляабрадавымі мы будзем называць рамачныя творы, якія выкон-
ваюцца або да абраду, або непасрэдна пасля яго, але ніяк не ў яго 
межах. Заўважым, што абагульняючых прац па гэтых групах песень 
не назіраецца. «Прымеркаванасць» вызваляла даследчыкаў ад па-
глыблення ў іх сэнс, тым больш ад неабходнасці шукаць гістарычныя 
сувязі з абрадам, які разглядаецца імі.

Высвятляецца адна слабасць сучаснай метадалогіі, на якую мы 
хацелі б звярнуць увагу студэнтаў: яна ў пэўным сэнсе «сляпая». 
Выключна цяжка ўбачыць агульнасць асноўнага пласта абрадавых 
песень з творамі, знешне падобнымі на пазаабрадавыя, калі не веда-
еш, што і як шукаць. Без распрацаванай для гэтай мэты методыкі 
яны паўстаюць як хаатычны набор тэм і матываў, а не як нешта 
ўнутрана звязанае. Мяркуем, што сённяшнія даследчыкі схільныя 
асучасніваць змест «стрэльных» песень і разглядаць творы, не па-
добныя на кананічныя абрадавыя, толькі з боку іх тэматыкі, зместу, 
эстэтычнай і забаўляльнай функцыі, але ніяк не міфарытуальнай. 
Хочацца ж, зыходзячы з максімальнага ахопу твораў, што трады-
цыйна выконваюцца ў рамках ваджэння «стралы» і нават на яго 
граніцах – пачатковай і фінальнай, паспрабаваць «прачытаць» іх 
рытуальную гісторыю і тым самым ахапіць абраднасць цалкам, у 
поўным аб’ёме, а не толькі праз песню пра стралу. 

Адзначаная навуковая лакуна заўсёды адчуваецца на ўзроўні вы-
вучэння лакальна-рэгіянальных парадыгмаў з іх мінімальнай коль-
касцю ўласна абрадавых песень і з максімальнай астатніх – другас-
ных абрадавых. Шчыра кажучы, аналіз першых не ўяўляе асаблівых 
цяжкасцей у тых выпадках, калі добра апісаны сам абрад, сабрана 
звязаная з ім інфармацыя ў выглядзе тлумачэнняў выканаўцаў. На 
сённяшні дзень адной з галоўных задач павінна стаць вывучэнне 
гістарычнага асяроддзя, у якое на працягу стагоддзяў быў паглыбле-
ны лакальна-рэгіянальны абрад «Страла». Простае супастаўленне 
дзвюх груп абрадавых песень – першасных і другасных – штурхае нас 
да высвятлення ўмоў пераходу абрадавай мовы на бытавы код. У чым 
прычына такога пераходу? Ён выразна сігналізуе аб былых зрухах у 
абрадавай свядомасці народа і яго калектыўнай ментальнасці. Вось 
і лічыце, ці не надыйшоў час больш глыбокага вывучэння гісторыі 
абраду. У межах цяперашняй метадалогіі праблема застаецца не-
вырашальнай. Яна вынікае з ігнаравання сістэмнага падыходу да 
з’явы, пры якім улічваецца ўвесь комплекс абрадавых кодаў, аддаец-
ца аднолькавая ўвага цэнтру і перыферыі, калі не проста ўказваецца 
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на існаванне «прымеркаваных» песень і адсоўваецца іх вывучэнне 
на няпэўнае будучае, а пазначаецца месца гэтых твораў у агульнай 
карціне абраднасці. 

З’яўленне сярод уласна абрадавых песень другасных, або так 
званых «прымеркаваных», – бясспрэчны факт. Калектыўная мен-
тальнасць з гэтай прычыны ўзбагацілася новым бачаннем свету і 
новай эстэтычнай мовай. У такім разе задача даследчыка павінна 
скіроўвацца да выяўлення скрытых элементаў твораў, якія выка-
рысталі бытавы код для перадачы традыцыйнага рытуальнага зме-
сту. Калі пераходзіць на мову лінгвістыкі, то трэба шукаць тое, што 
знаходзіцца па-за межамі твораў з іх наіўнымі бытавымі сітуацыямі, 
якія тычацца чалавечых стасункаў. Хоць самі па сабе яны цікавыя і 
вартыя філалагічнага аналізу, мэта палягае ў тым, каб, зазірнуўшы за 
гарызонт бытавога коду, дэшыфраваць творы, убачыць за жыццёвымі 
фактамі і звычайнымі, здаецца, жаданнямі сутнасны бок абраднасці. 
Калі ён вытлумачваецца адвольна, то з’яўляецца небяспека адвольна 
тлумачыць і другасныя абрадавыя творы. 

Звернемся да аналізу найбольш яскравых другасных абрадавых 
песень і пакажам іх арганічную сувязь з абрадам ваджэння і паха-
вання «стралы». 

§ 2. «сястра з братачкам цераз мора йшлі»:  
аналіз сюжэта

Дадзеная карагодная балада занатавана ў эпіцэнтры бытавання 
абраду ваджэння «стралы» – у Веткаўскім і Чачэрскім раёнах. Яе 
варыянты маюць зачын, дзе згадваецца матыў новых бруссяў цераз 
мора: 

Ай, ляжыць бруся, 
Бруся новенькі, 
Ой, лёлюшкі, лёлі, 
Бруся новенькі. 
Бруся новенькі, 
Шчэ сіновенькі, 
Ой, лёлюшкі, лёлі, 
Шчэ сіновенькі [44, с. 120]. 

Твор мае выразную касмаганічную скіраванасць, суадносную 
з рэліктавай міфалагічнай ідэяй утварэння сусвету з частак цела 
першачалавека. У ведыйскай міфалогіі мадэллю касмаганічнага 
працэсу з’яўляецца ахвярапрынашэнне Пурушы, антрапаморф-
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нага ўвасаблення Сусвету. З частак яго цела багі ўтвараюць новыя  
аб'екты: 

Когда Пурушу расчленили, 
На сколько частей разделили его? 
Что его рот, что руки, 
Что бедра, что ноги – (как все это) называется?
Его рот стал брахманом, 
Его руки сделались раджанья, 
Его бедра (стали) вайшья, 
Из ног родился шудра. 
Луна из (его) духа рождена, 
Из глаза солнце родилось [РВ, Х, 90].

Аналагічна з цела касмічнага велікана Іміра, забітага багамі, 
утвараецца свет паводле скандынаўскай міфалогіі. А ў старажытнай 
акадскай міфалогіі пачварная маці багоў Тыямат (мора) таксама 
становіцца ахвярай: забіўшы яе, бог малодшага пакалення Мардук 
рассякае цела Тыямат на дзве часткі і ўтварае з іх неба і зямлю (паэма 
«Энума эліш»). Вядомы іранская версія ўтварэння свету з касмічнага 
антрапаморфнага цела і маніхейская, дзе гаворыцца аб стварэнні са 
шкур дэманаў неба, з іх касцей – гор, а з мяса – зямлі. 

Касмаганічны хранатоп, як правіла, закальцоўвае прычыну і 
вынік. Напрыклад, у гімне Пурушы гаворыцца: 

От него Вирадж родилась, 
От Вираджи Пуруша [РВ, Х, 90]. 

Тут Вірадж – бажаство актыўнага жаночага пачатку. Далей га-
ворыцца, што «родившись, он стал выступать над землей сзади и 
спереди», а пасля забойства Пурушы з яго ног утварылася зямля. 

Як мы памятаем, у асноўнай «стрэльнай» песні распавядаецца 
пра з’яўленне зямных водных крыніц са слёз плакальшчыц над целам 
забітага стралой малойчыка. На прыкладзе песні пра брата і сястру 
лёгка пераканацца, што другасныя творы часам, магчыма, больш 
шырока пакрываюць міфалогію, чым першасныя. Калі міф тварэн-
ня адзін раз «зачапіўся» за абрад, ён не застыне, а будзе рухацца, 
пакідаючы разнастайныя сляды сваёй прысутнасці ў шэрагу твораў. 
Баладны твор «Сястра з братачкам цераз мора йшлі» настолькі сэн-
сава і эстэтычна завершаны, што хочацца працытаваць яго цалкам: 

Сястра з братачкам цераз мора йшлі, 
Ой лі, ой, люлі, цераз мора йшлі. 
Братка перайшоў, сестра ўтанула,
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Ой лі, ой, люлі, цераз мора йшлі. 
Сестра братачку ўсё прыказвала, 
Ой лі, ой, люлі, цераз мора йшлі. 
Ой, не пі, братка, із мора вады, 
Што ў моры вада, то кроўка мая, 
Ой лі, ой, люлі, цераз мора йшлі. 
Не лаві, братка, да ў моры рыбкі, 
Ой лі, ой, люлі, цераз мора йшлі. 
Што ў моры рыбка, то цельца маё, 
Ой лі, ой, люлі, цераз мора йшлі. 
Не касі, братачка, паўз мора травы, 
Ой лі, ой, люлі, цераз мора йшлі. 
Што ў моры трава, то каса мая [44, с. 254–255].

Нягледзячы на меншы маштаб тварэння ў параўнанні з сусвет-
ным міфалагічным сюжэтам, твор захоўвае агульную ідэю з’яўлення 
частак свету ў выніку пагібелі пэўнай істоты. Тут пагібель не пры-
мусовая, а быццам выпадковая, але мы ведаем, што ў міфалагічным 
плане выпадковасць і неабходнасць рэчы тоесныя. Жыццё сястры не 
завяршаецца з яе смерцю, і яна пра гэта ведае, даючы брату наказ не 
забіваць яе ў перайначаным выглядзе вады, рыбкі, травы, у іншых 
варыянтах – у выглядзе смароданькі, сунічанькі [44, с. 248], лугавой 
вады [44, с. 120]. 

Падарожжа брата з сястрой – гэта міфалагічнае падарожжа да 
пэўнай Падзеі. Яно нечым нагадвае матыў міфалогіі аўстралійскіх 
абарыгенаў, паводле якога першапродкі, стаміўшыся ад блукання, 
ператварыліся ў ландшафтныя элементы, што дадаткова сведчыць 
аб старажытнасці сюжэту ўсходнепалескай песні. 

Пытанне пра мора. У палескіх гаворках морам яшчэ называюцца 
вялікія балотныя абсягі, таму прыпеў «Ой лі, ой, люлі, цераз мора 
йшлі» абапіраецца на мясцовыя рэаліі, хоць за ім стаіць і ўяўленне 
аб сапраўдным моры. Ці не аб тым старажытным, што калісьці па-
крывала Палессе, а потым паступова знікла, замяніўшыся балотамі? 

§ 3. стары муж (жаніх, залётнік,  
шлюбны Прэтэндэнт) – каханы малойчык: 

аналіз матываў

Песні з адзначанымі матывамі складаюць кампактную групу 
другасных абрадавых твораў. Яны з’яўляюцца бытавым водбліскам 
асноўнай «стрэльнай» песні, утвараючы арэол вакол яе фінальнай 
часткі, дзе, як мы памятаем, апавядаецца пра ўдаву забітага ма-
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лойчыка, якая ў карагод пайшла, сабе трох знайшла і выбрала но-
вага мужа. Нагадаем, што ў рытуальным плане тры карагодныя 
жаніхі маладой удавы не розныя асобы, а адна, толькі храналагічна 
маркіраваная: састарэлы муж – у мінулым, забіты стралой малой-
чык – у цяперашнім, малады жаніх (муж, мілы) – рэінкарнацыя яе 
заўсёды адзінага мужа. 

Ахвярнае забойства малойчыка і наступны новы-стары шлюб яго 
ўдавы суадносіцца з класічнымі міфамі старажытных цывілізацый аб 
забойстве, уваскрашэнні, узноўленым шлюбе земляробчага бажаства 
тыпу егіпецкага Асірыса. У абрадзе ваджэння і пахавання «стра-
лы» земляробчая містэрыя аказалася раскіданай па розных творах. 
Толькі калі сабраць іх разам і пэўным чынам сістэматызаваць, мож-
на ўбачыць яе заканамерную прысутнасць у абрадзе і ўсвядоміць у 
якасці частак адзінага сюжэта, а не выпадковых элементаў. 

Першае звяно міфарытуальнага сюжэта – пазбаўленне жонкі ад 
старога мужа, або «старога чорта», які прэтэндуе на шлюб з дзяўчынай. 
Матыў згубленых ключоў адсылае нас да постаці дзяўчыны-зары і яе 
ключоў, прадстаўленых у вядомых загадках: «Зара-зараніца, красна 
дзявіца, па небу хадзіла, ключы ўраніла, як сонца ўзышло і ключы 
найшло», «Ішла панна ўначы, згубіла ключы, месяц бачыў, а сонца 
падняло». Загадкі змяшчаюць намёк на нябесны шлюб зары і сонца, 
якое знаходзіць, падымае або крадзе яе «ключы». Нядзіўна, што ў ка-
рагодных песнях з’яўляецца матыў скокаў і гуляння дзяўчыны «проці 
бацькавых варот»: вынік – страта ключоў. Відаць, яны такія для яе 
дарагія, што дзяўчына гатова выйсці замуж за таго, хто іх знойдзе: 

Проці бацькавых варот я молада гуляла. 
Я гуляла, гуляла да й ключыкі пацярала. 
Ой, лёлі, каліна, лёлі ягада мая. 
Хто мне ключыкі найдзе, за таго замуж пайду [44, с. 125]. 

Звернем увагу на хранатопную дэталь «раненька», якая імплі-
цытна адсылае да вобраза ранішняй зары: 

Як пачаў стары чорт
І прыйшоў раненька, 
Ой, лёлюшкі, лёлі, 
Прыйшоў раненька. 
І знайшоў мае ключы 
З шаўковага пояса [44. с. 120]. 

Стаўленне дзяўчыны да старога рытуальна апраўдана. Яна гатова 
нават адмовіцца ад ключоў і свайго слова, толькі б не ісці за «старога 
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чорта»: «Праваліцесь вы, ключы, // Як за старога йдучы» [44, с. 120]. 
Няма ключоў – няма і шлюбу. Нават калі шлюб, здаецца, адбыўся, 
стары хутка памірае:

Стары ляжыць памірае, 
Бо я за ім маладая, 
Ой, лёлі, каліна, лёлі, ягада мая. 
Стары ляжыць, «кахе-кахе», 
Бо я за ім скаке-скаке, 
Ой, лёлі, каліна, лёлі ягада мая [44, с. 125]. 

Тэма старога знаходзіць працяг у песні «Ой, старац мой», 
дапаўняецца песнямі з матывам «нялюбы муж», пытаннем да бацькі: 
«Парай, мой татка, як з нялюбым жыці, // Лёлі-лёлі, як з нялюбым 
жыці» [44, с. 129], і выказваннем наконт жаданага шлюбу:

Не пайду я, маці, за старога, 
Лёлі-лёлі, за старога. 
Не пайду я за маладога, 
Лёлі-лёлі, за маладога. 
А пайду я, маці, ды за роўнага, 
Лёлі-лёлі, ды за роўнага [44, с. 120].

Дзяўчына прама выказвае рашучасць і волю да вызвалення ад 
лядашчага старога:

Як пайду я за вадой, 
Вазьму старага з сабой. 
Вазьму старага з сабой, 
Укіну ў проруб з галавой [44, с. 132]. 

Методыка разгляду фальклорна-этнаграфічных матэрыялаў у 
параўнанні з архаічнымі рытуаламі не новая. Яна даволі выніковая, 
бо дае магчымасць убачыць невідавочную на першы погляд сувязь 
песенных матываў з пазатэкставымі рэаліямі, з парадаксальнымі 
тыпамі рытуалаў. Так, у нашым выпадку за групай карагодных пе-
сень паўстае падрабязна апісаны Д. Фрэзерам у яго грунтоўнай працы 
«Залатая галіна» рытуал забойства маладым прэтэндэнтам старога 
сакральнага цара – цара-жраца і цара-ахвяры. Як мы памятаем, у 
чарадзейна-фантастычных казках месца старога цара, які, напры-
клад, гіне ў кіпячым малацэ, займае малады прэтэндэнт, прычым 
смерць старога «арганізуе» цудоўная нявеста. 

Рэальна засведчаныя творы могуць як заўгодна далёка ўхіляцца 
ад агульнай схемы стары – малады, акцэнтаваць то адну яе частку, то 
другую, а то і выкарыстоўваць цалкам як кампазіцыйную матрыцу 
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з проціпастаўленнем старога і маладога. Яскравы прыклад – песня 
«За гарою лялея лялела». У в. Пералёўка Лоеўскага раёна яна выкон-
валася адразу пасля асноўнай «Ляці, страла, міма сяла». Антытэза 
стары (якога дзяўчына «даўна не любіла») – малады ўзмацняецца 
дзякуючы апісанню сімвалічнай сітуацыі: следам старога, жаданага 
жаніха на думку маці, дзяўчына «каменне каціла» (магчымы намёк 
на магільны камень), а следам маладога – пярсцёнак (сімвал шлюбу, 
любоўная магія) [44, с. 122].

Мадэль стаўлення да старога падаецца ў песні «Ой, дзевачкі 
таночкі вадзілі», дзе казак маладзенькі, узяўшы сваю «дзевачку» 
за правую ручку, чамусьці пытаецца, ці будзе яна «старога любіці», 
«старому пасцель слаці», «з старым размаўляці», і атрымлівае 
адмоўны адказ, зноў жа з намёкам на пазбаўленне ад старога: «Пасця-
лю пасцельку – два рады каменняў» [44, с. 146], дзе пасцель, відаць, 
метафарычна азначае магілу. 

Другое звяно міфарытуальнага сюжэта – пазбаўленне не так ад 
старога, як проста ад мужа, што цалкам праецыруецца на сюжэт 
асноўнай песні, дзе вобраз малойчыка дапушчальна асэнсоўваць 
як рытуальную ахвяру. Гэтым апраўдваецца наяўнасць у складзе 
другасных песень баладнага твора «Паня пана не ўзлюбіла», дзе 
распавядаецца пра жонку, што атруціла свайго мужа і пахавала ў 
садочку, загадаўшы пры гэтым: «Ты расці, мая лілея, // Покуль 
мілы не сатлея». Яна спрабуе ўвесці ў зман дзевяраў, быццам муж 
паехаў на вайну, прычым не на коніках, бо тыя «на стаянні», а на 
воліках [44, с. 91]. Жыццепадобная ў бытавым ключы, драматычная 
гісторыя выглядае лагічным звяном абраду ў кантэксце земляроб-
чых культаў і аграрна-магічнай функцыі пахавання «стралы», што 
яскрава адбілася ў наступным творы: 

Як пушчу стралу па ўсяму сялу,
Охі-ой, лю-лі, па ўсяму се-у-у.
Ты ляці, страла, у канец села,
Охі-ой, лю-лі, у канец се-у-у. 
У канец сяла, прама ў жыцечка, 
Охі-ой, лю-лі, прама ў жыце-у-у.
Да закуй стралу ў сырую зямлю, 
Охі-ой, лю-лі, у срыую зя-у-у. 
Ты ляжы, страла, да на лецейка… [44, с. 140]. 

У абрадавым кантэксце закопванні, забойствы, пазбаўленні ад 
старога, разнастайныя смерці – спадчына аграрных уяўленняў, ме-
тафарычнае пазначэнне дзеянняў, патрэбных для наступнага адра-
джэння зерня ў коласе. Як страла будзе ляжаць да «лецейка», так 
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усё закапанае адгукнецца праз год новым жыццём. Магіла тут ніяк 
не адпавядае сучасным уяўленням аб ёй. Узгадаем працу В. М. Фрэй-
дэнберг, дзе выказана наступнае меркаванне: «Магіла – гэта зям-
ля – апраметная і чэрава, якое нараджае новае свяціла… Праз яму 
корміцца непасрэдна сама зямля, метафарычна выражаная ў “па-
мерлых” і “героях”» [67, с. 48–49]. І зусім невыпадковай здаецца 
адна цікавая дэталь у хлусні жонкі-атрутніцы. На пытанне братоў 
мужа, куды яна іх брата дзела і «што ж у садзе за магіла», жонка  
адказвае:

– Дзевярочкі-сакалочкі,
Я дзіцяці схараніла, 
Лілею абсадзіла [44, с. 91]. 

Тут замена мужа на дзіцяня мае рытуальны сэнс, хоць у творы 
яна выглядае чарговай недарэчнай прыдумкай жанчыны. 

Не чужы ў гэтым плане другасным песням і матыў разлукі. 
У песні «Павейце, ветрыкі, на маё ліцо» ён з’яўляецца аблегча-
ным варыянтам папярэдняга, толькі ў адрозненне ад яго вызнача-
ецца ўсеахопнасцю, хоць і тычыцца, здаецца, прыватнай сітуацыі 
провадаў мілага ў армію: 

…А ўся армейка не здзівілася. 
Чыя ж гэта парачка разлучылася? 
Ці брат з сястрою? 
Ці муж з жаною? 
Ці красна дзеўка з добрым молайцам? [44, с. 157]. 

Літаральнае прачытанне твораў, падобных гэтаму, ператварае 
іх у звычайную банальнасць, а звычнае вытлумачэнне як пазаабра-
давых «прымеркаваных» закрывае праблему так надзейна, быццам 
яе няма і не было зусім. Студэнт, не звязаны ніякімі навуковымі 
абавязацельствамі, цалкам можа дазволіць сабе праігнараваць пры-
хаваную забарону, убачыць у другасных творах нешта іншае, чым 
прынята лічыць. Па-першае, трэба памятаць, што карагод – гэта 
форма абраду, а карагодныя песні – яго вербальнае выражэнне. Дру-
гасныя песні якраз існуюць галоўным чынам у карагодзе. Па-другое, 
будзем лічыць, што ўяўленні, якія склаліся ў пэўныя навуковыя 
часы, нявечныя. Некаторыя з іх ужо даўно састарэлі, хоць у свой 
час нават маглі быць метадалагічнымі рухавікамі. Цяперашні сту-
дэнт мае зусім іншы навуковы багаж і можа мысліць па-іншаму. 
Пытанне, якое павінен паставіць студэнт пры даследаванні другас-
ных песень, гучыць наступным чынам: разглядаемы твор мае толькі 
літаральны сэнс або таксама і сімвалічны? Мы заўсёды заклікаем 
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улічваць папярэднія меркаванні навукоўцаў, але не паўтараць іх 
бяздумна. 

Трэцяе звяно міфарытуальнага сюжэта выяўляецца праз песні, 
звязаныя з тэмай кахання, мілага, любага, адзінага і мілай, любай, 
адзінай. Вядомы даследчык рытуалу У. М. Тапароў папярэджваў, 
што погляд на канкрэтны рытуал «з боку» даволі небяспечны, па-
чынаючы ад прынцыповай непаўнаты апісання да разнастайных 
несвядомых скажэнняў, якія знікаюць толькі пры змяненні погляду 
і звароту да «ўнутраных» сведчанняў дадзенай традыцыі, што мы і па-
спрабуем зрабіць. Як ужо адзначалася, для зместу другасных песень 
асабліва важнае значэнне мае песня пра стралу. Удакладнім: не трэба 
ўяўляць яе нейкай кропкай, ад якой бяруць пачатак астатнія. Мы на-
зываем іх «другаснымі» з прычыны большай завуаліраванасці сувязі 
з абрадам, чым «першасныя». Па сутнасці, яны маюць агульную 
аснову, толькі ўяўляюць сабой яе розныя фармальныя версіі. Таму 
неўтаймаванае імкненне да мілага/мілай адпавядае фінальнай част-
цы «стрэльнай» песні. Мілы – гэта заўсёды той самы «трэці», за якога 
ідзе замуж удава забітага малойчыка. На пэўны роздум наводзіць 
такі паказальны матыў карагоднай песні «Што й на нашай вуліцы, 
да й на перавулку», як жаданне хлопца быць абраным і любімым: 

Любі мяне, дзевачка, што я чарнабровы, 
Ой, лёлі, лёлі, што я чарнабровы… У! 
Сам малады – конь вараны, у гуселькі гра, 
Ой, лёлі, лёлі, у гуселькі грая… У! 

Мала таго, хлопец амаль заклінае: 

Ніхай маю дзевачку ніхто ні займая, 
Ой, лёлі, лёлі, ніхто не займая… У! 
А хоць займя, хоць ня займя, ніхай ні цалуя, 
Ой, лёлі, лёлі, ніхай ні цалуя… У! 
Ліцо бела, бровы чорны ён ніхай ня псуя, 
Ой, лёлі, лёлі, ён няхай ня псуя [44, с. 153–154]. 

Трэба мець на ўвазе, што дзякуючы паглыбленню твораў у Тэкст 
(у тым шырокім значэнні, як яго прадстаўляў Р. Барт), дзякуючы 
іх сувязі з рознымі яго часткамі і перапляценню сэнсавых ліній 
другасныя песні, як правіла, суадносяцца адразу з некалькімі 
міфарытуальнымі сітуацыямі. Так і дадзеная песня з характэрным 
для вяснянак воклічам «У!» сігналізуе аб веснавым міфе – шлюбе 
маладой вясны. Інтэрпрэтацыя другасных твораў – гэта заўсёды вы-
бар, прычым, на жаль, хутчэй суб’ектыўны, чым аб’ектыўны. Яна 
набывае сапраўдную змястоўнасць, калі грунтуецца не на абстракт-
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ных меркаваннях, не на спекулятыўных гіпотэзах, а на сапраўдных 
фактах, узважаных навуковых крыніцах, дакладных матэрыялах, 
галоўнае – на ідэі рытуальнай цэласнасці ўсяго зводу твораў неза-
лежна ад іх зместу і формы. Вядома, каэфіцыент захавання рыту-
альнага сэнсу будзе ў кожным выпадку розны, а дэфармацыя можа 
набліжацца да крытычнай рысы. 

§ 4. «дзявочая краса»: аналіз дэталі

Падабенства другасных абрадавых і бытавых пазаабрадавых пе-
сень не такое відавочнае, як могуць меркаваць некаторыя. Дзе той 
аб’ектыўны праверачны інструмент, з дапамогай якога можна да-
казаць першародства пазаабрадавых песень перад другаснымі? Яго 
няма. Між тым ёсць методыка, якая дазваляе ўбачыць арганічную 
прыналежнасць апошніх да абраду. У чым яе сутнасць? Мы адшук-
ваем і апісваем шэраг нязвыклых, незразумелых песенных дэталей, 
паглыбляем іх у больш шырокі кантэкст, параўноўваем з падобнымі 
элементамі, вызначаем семантыку і прыходзім да высновы, звязана 
дэталь з абрадавым сэнсам ці не. 

Дэталь «дзявочая краса» сустрэлася нам у песні «Пан па рынку 
ходзіць, пані пабуджае» з Казацкіх Балсуноў Веткаўскага раёна. 
Пан, звяртаючыся да пані, якая спіць, гаворыць: 

Ва ўсе званы звоняць, 
На рынку гавораць, 
Ой, лю-лі, лю-лі, на рынку гавораць. 
Гавораць, гавораць 
Пра дзявочую красу, 
Ой, лю-лі, лю-лі, пра дзявочую красу.
Дзявочая краса – 
За тысячу каса, 
Ой, лю-лі, лю-лі, за тысячу каса [44, с. 160]. 

Ці трэба гаварыць, што ў абрадавых творах сон – метафара смерці, 
абуджэнне – вяртанне да жыцця? З шырокага этнаграфічнага кан-
тэксту вядома, што да Звеставання зямля спіць і яе нельга чапаць, 
толькі пасля гэтага часу можна пачынаць палявыя работы. Паводле 
вяснянак, зямлю-маці абуджае яе дачка вясна. Яна, як гаворыцца 
ў песнях, «адмыкае зямліцу, выпускае травіцу, на травіцу расіцу, на 
лясочак красоту, на малойчыкаў сухоту» і г. д. Яшчэ вясна вясёлая, 
таму яна развесяліла зямлю, ваду – г. зн. ажывіла іх. 
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Дык якую пані пабуджае пан? Рытуальна – пані-зямлю як яе вес-
навы муж. Радкі пра дзявочую касу-красу праецыруюцца ў песні на 
вясельны абрад выкупу касы, што сведчыць у дадзеным кантэксце пра 
тоеснасць касы і красы, а ўсё разам праецыруецца на веснавы шлюбны 
міф. Калі ў веснавой абраднасці кагосьці жэняць ці выдаюць замуж, 
то гэта тычыцца не людзей, а чалавекападобных міфалагічных істот, 
адказных за аднаўленне прыроды, зямлі, за ўрадлівасць. Нездарма  
да згаданай песні ў Казацкіх Балсунах дапасоўвалася карагодная 
«На вуліцы дзевачкі таночкі вадзілі». Няцяжка здагадацца, што 
ў творы разгортваецца любоўна-шлюбная тэма, якая абапіраецца 
на рэтраспектыўную форму шлюбу нашых продкаў, адзначаную 
аўтарам «Аповесці мінулых гадоў» – карагодную, калі хлопец са 
згоды дзяўчыны браў яе за руку і вёў у свой род. У песні апавяда-
ецца пра наезд маладога казака на вараным коніку на карагодніц,  
калі ён 

Узяў сваю дзевачку за белую ручку, 
Ой, лёлюшкі-лёлі, за правую ручку, 
Павёў дзевачку ў нову святліцу, 
Ой, лёлюшкі-лёлі, у нову святліцу [44, с. 160–161]. 

Вернемся да красы. Нам сустракалася такое яе тлумачэнне: у вя-
сельным абрадзе красой называлі бутэльку з зернем, якую дзяўчына 
ў знак згоды на шлюб перадавала сватам. 

Песню пра красу «Ты лыты, лыты, стрылка» запісаў У. І. Раговіч 
у в. Бярозавічы Пінскага раёна ад фальклорнага гурта з тлумачэн-
нем, што гэта танок, які «водылы на Вылыкдэнь», і надрукаваў яе 
ў сваёй кнізе «Песенны фальклор Палесся. Т. 1. Песні святочнага 
календара» [49, с. 100–101]. Песня звернута да «стрылкі», каб тая 
несла паробоцкую красу, дівоцкую красу, жаноцкую красу, прычым 
кожная краса «в выр(ы)ні вырынала», але потым патанала: парабоц-
кая – в горылцы, дівоцкая – у красі, жаноцкая – у смолі. Пагадзімся, 
што перад намі герметычны, сэнсава закрыты твор. 

Што гэта за «стрылка», як яна звязана з красой і ці мае твор дачы-
ненне да абраду ваджэння «стралы»? Мікралакальны заходнепалескі 
абрадавы карагод «Стрылка», занатаваны ў в. Бездзеж Драгічынскага 
раёна, вядомы не так шырока, як «Страла», хоць і ўвайшоў у наву-
ковы ўжытак. Упершыню мы даведаліся пра яго існаванне ў 1998 г. 
з фальклорных запісаў студэнткі філфака БДУ Людмілы Бандарчук. 
Тэзісы яе даклада на навуковай студэнцкай канферэнцыі былі над-
рукаваны, ды, відаць, засталіся незаўважанымі. У 2004 г. студэнтка 
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Вольга Юшкевіч зрабіла паўторнае апісанне «Стрылкі», больш даклад-
на прадставіўшы яе галоўную песню, якая не мае адпаведніка ў «Стра-
ле». Песня складаецца з чатырох строф з паралельнай структурай:

Ты лыты, лыты, стрылка, 
По горам, по долынам, 
Да нысы, нысы, стрылка, 
Да дывоцькую красу. 
А дывоцькая краса 
У мыді потопае, 
У воді вынырае, 
Тыхо йдэ, 
Тыхо йдэ. 

Ты лыты, лыты, стрылка, 
По горам, по долынам, 
Да нысы, нысы, стрылка, 
Да паробоцькую красу. 
Паробоцькая краса 
У выні потопае, 
У воді вынырае, 
Тыхо йдэ,
Тыхо йдэ. 

Ты лыты, лыты, стрылка, 
По горам, по долынам, 
Да нысы, нысы, стрылка, 
Да жоноцькую красу.
А жоноцькая краса 
У смолі потопае, 
У воді вынырае, 
Тыхо йдэ, 
Тыхо йдэ. 

Ты лыты, лыты, стрылка, 
По горам, по долынам, 
Да нысы, нысы, стрылка, 
Да мужыцькую красу. 
А мужыцькая краса
У горылцы потопае, 
У воді вынырае, 
Тыхо йдэ, 
Тыхо йдэ. 
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Пінскі і бездзежскі варыянты «Стрылкі» кардынальна адрозні-
ваюцца: у першым як выніковая падзея акцэнтуецца ўтапленне 
красы, а ў другім – яе выплыванне. Збіральніца заўважыла, што ў 
Бездзежы «Стрылку» называюць «спываннем высны», што дадаткова 
пацвярджае наша меркаванне аб сувязі песні «Пан па рынку ходзіць» 
з веснавым міфам. 

Вывучэнне мікралакальнай «Стрылкі», ваджэнне якой адбы-
ваецца на першы дзень пасля велікоднага вячэрняга набажэнства, 
вымагае пашырэння кантэксту, абгрунтавання крытэрыяў яго 
выбару, вызначэння метадалагічных падыходаў. Падставай для 
параўнальна-тыпалагічнага разгляду «Стрылкі» і «Стралы» з’явілася 
намінатыўная агульнасць абрадаў, якая дазваляе меркаваць аб 
адзінстве семантычнага поля рознарэгіянальных комплексаў, 
нягледзячы на відавочнае адрозненне паміж тэкстамі галоўных 
песень. У самой назве абрадаў ужо закладзены пэўны код для 
ўспрымання іх рытуальна-міфалагічнага зместу, але ў абраднасці 
«Стрылкі» на першы погляд адсутнічае смяротная семантычная 
лінія, якую выразна эксплікуе «Страла». На першы план у «Стрыл-
цы» выступае прадуцыравальная функцыя, а знакам эратычна-
шлюбнага падтэксту з’яўляюцца структуры «дывоцькая краса» – 
«паробоцькая», «жоноцькая краса» – «мужыцькая». І хоць ў поле 
бездзежцы не выходзяць, сімвалы «стралы» ў зямлю не закопваюць, 
прадуцыравальная функцыя карагода вынікае з графічнай сімволікі 
і персаніфікацыі новага ўраджаю. На царкоўнай плошчы «завада-
тар» карагода расстаўляе трохвугольнікам «зырняткі», ролю якіх 
выконваюць малыя дзеці, а жаночы карагод, дакладна імітуючы 
вастрыё стралы, абыходзіць «зырняты» з абодвух бакоў па крывой 
лініі. У арэале «Стралы» пераважаюць кругавыя карагоды вакол 
адной групы дзяцей. Зафіксавана і лакальная традыцыя ўтвараць 
«крывы танок» вакол трох гурткоў дзяцей, аднак найменне «зыр-
няты» там невядома.

Для атрымання надзейных вынікаў недастаткова адзна-
чыць падобныя элементы абрадаў. Часам за знешнім падабен-
ствам, «аманімічнасцю» формы хаваецца розны сэнс. І наадварот: 
калі безэквівалентныя адзінкі знаходзяцца ў пазіцыі ўзаемнай 
дапаўняльнасці, то дапушчальна меркаваць аб семантычнай тоеснасці 
абрадаў, паспрабаваць рэканструяваць страчаныя звёны. Нават тады, 
калі свядомасць носьбітаў культурнай традыцыі эксплікуе толькі 
частку абрадавай семантыкі, перадае яе ў значна трансфармаваным 
выглядзе або губляе зусім, застаюцца ў наяўнасці неўсвядомленая 
сувязь канцэптаў і сімволіка лакатываў.
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Семіятычную значнасць у абодвух абрадах набывае канцэпт 
храма. Выкажам меркаванне аб рэтраспектыўнай сувязі царквы, 
прадстаўленай на лакатыўным і паэтычным узроўнях абрадаў, з 
капішчам Перуна, бо вядома, што хрысціянскія святыні, як правіла, 
будаваліся на месцы язычніцкіх. У в. Бездзеж выхад з царквы (пра-
мая лінія) мае наступствам утварэнне карагода «Стрылка» (вастрыё 
стралы), сімвалізацыю новага ўраджаю («зырняткі») і апяванне 
«красы». А што яму папярэднічае? І як гэта звязана з царквой? Пад-
казкай для ўзнаўлення страчанага звяна з’яўляюцца тэмпаральна-
лакатыўныя характарыстыкі «Стралы», якія вычляняюцца з мясцо-
вых варыянтаў абраду, – гэта ахвярапрынашэнне, якое было ядром 
язычніцкіх абрадаў і надавала ім рытуальны сэнс праз апеляцыю да 
той ці іншай прэцэдэнтнай міфалагемы.

Песні засведчылі, што страла забівала добрага молайца якраз 
каля цэркаўкі. У другім выпадку апісанне цэркаўкі на гары завяр-
шаецца красамоўным апісаннем таго, што бачыць ластаўка: «Восем 
хлопцаў жэніцца, // Дзевятага хаваюць». Каго? Відаць, выбранніка? 
Магчыма, страла была калісьці экспліцытным пазначэннем ахвя-
ры. Напрыклад, у в. Тонеж Лельчыцкага раёна драўляныя стрэлы 
пасылалі ў паветра над жытнёвым полем, і чыю стралу потым не 
знаходзілі, то лічылі, што яе забраў да сябе бог, а значыць, боская 
страла «не уб’е… нікога з села». Нікога, акрамя аднаго? Пагодзімся, 
што тонежскі абрад сэнсава вельмі нагадвае звычай кідаць жэрабя на 
крывавую чалавечую ахвяру, пра які згадваецца ў летапісе пад 983 г. 
Па словах інфарманткі з в. Неглюбка Веткаўскага раёна, карагоднае 
шэсце да царквы з песняй пра забітага малайца было традыцыйным. 
Адзначаецца вельмі цікавая, на наш погляд, версія шэсця да жыта 
на чале са святаром, за якім рухаўся «старац» (рэтраспектыўна – рас-
парадчык ахвярапрынашэння), а потым астатнія ўдзельнікі, выкон-
ваючы песню – заклінанне стралы забіць «вутку, селезня, чорнага 
ворана да добрага маладца».

Не будзем фантазіраваць, наколькі песенныя матывы адпавядалі 
абрадавай рэальнасці: проста яшчэ раз падкрэслім, што не было ста-
ражытных абрадаў без сапраўдных або сімвалічных ахвяр сакраль-
най асобе. Пасля знікнення ахвярапрынашэння аб ім засталіся толькі 
нейкія цьмяныя, часам алагічныя згадкі ў рытуальна-заклінальных 
песнях. Да іх ліку адносіцца матыў «цуды ў царкве», куды адна з 
жанчын – маці, Прачыстая або Ганна Йванаўна – прыносіць цела 
забітага стралой молайца. Адбываецца метафізічнае прыняцце са-
кральнай ахвяры: сама цэркаўка адчынілася, званы зазваніліся, 
свечачкі запаліліся і г. д.; цела або само ў труну лягло, або «маць-
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сыра зямля растварылася, бела целечка схаранілася». Песні змяш-
чаюць эксплікацыю аплаквання рытуальнай ахвяры. Нягледзячы 
на сцвярджэнне, што па молайцу некаму плакаць, яны, як правіла, 
завяршаюцца апісаннем плачу маці, сястры, жонкі (часам у выглядзе 
птушак) над целам забітага стралой малойчыка. У «сілавым полі» 
рытуалу аплакванне – і рэальнасць, і метафара выкліканай нябеснай 
вады, якая нараджае рэкі, крыніцы, ручаі, калодзежы. Тут дарэчы 
нагадаць, што ў карагоднай песні «Стрылка» вада па сваёй станоўчай 
семантыцы супрацьпастаўляецца ўсім астатнім рэчывам – згубіцелям 
красы. 

Такім чынам, можна зрабіць вывад, што абодва абрады – «Стрыл-
ка» і «Страла» – знаходзіліся ў семантычным полі аднаго міфа. Праз 
пазнейшы канцэпт храма і шэраг звязаных з ім дзеянняў, вобразаў, 
матываў яны імпліцытна захоўвалі памяць аб страчаным звяне – 
рытуальным ахвярапрынашэнні, якое было цэнтральнай кропкай, 
інфармацыйным згусткам, каталізатарам разгортвання розных ліній 
абрадаў.

Апрыёрна нішто не адрознівае другасныя абрадавыя песні «Стра-
лы» ад звычайных пазаабрадавых. З прычыны бытавой тэматыкі 
твораў даследчыкі схільны лічыць іх «прымеркаванымі», не звярта-
ючы ўвагі на тое, што карагод, падчас якога яны выконваліся, гэта 
натуральная форма каляндарных абрадаў. 

Ніхто і нішто не забараняе аспрэчваць факт існавання другасных 
песень або магчымасць існавання такіх твораў, аднак ніхто і нішто 
не забараняе думаць іначай, чым большасць, пры адной умове – калі 
маеш аргументы на карысць сваёй ідэі. Няма ніякіх прычын надзя-
ляць старыя аксіёмы статусам ісціны ў апошняй інстанцыі. Змяніць 
прынцып разгляду – значыць здзейсніць рэвалюцыю, якая апрыёры 
пераважнай большасці не падабаецца. Хочаце спакойнага жыцця – 
паўтарайце зробленае да вас. Не спужаецеся крытыкі – спрабуйце ісці 
сваім шляхам, далучайце свой інтэлект да новай логікі, сумнявайце-
ся не толькі ў кананічных сэнсах, але і ў прадстаўленым у дадзеным 
вучэбным дапаможніку, – смела ўступайце ў дыскусіі і неасвоеныя 
навуковыя вобласці. 

Сімвалічнасць другасных песень вынікае з таго, што акрамя прос-
тага ўказання на, здавалася б, бытавыя сітуацыі і матывы – дра-
ма дрэмле за кудзеляю, дзяўчыне лепш браць лён з мілым, хораша 
з ім жыць, наказы міламу не любіць іншых, сварка хлопцаў з-за 
дзяўчыны, гулянне ў карагодзе, няма красы, замуж выйшаўшы, 
дзяўчыне гуляць хочацца, перавага аратага над пісарам і паповічам, 
маладога над старым, жанатага над халастым, мужык жонку б’е на 
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Вялікдзень, казак-здраднік і да т. п., – яны адсылаюць да іншага сэн-
су, які выходзіць за межы бытавых калізій і памкненняў персанажаў. 
Аднак раскрыцца іншы сэнс можа толькі пры дапамозе першага, 
дадзенага ў бытавым праламленні. Тым самым студэнты, якія звер-
нуцца да твораў з пазначанымі вышэй матывамі, уступяць у вобласць 
гранічнага, нязведанага. 

Ніхто ніколі не адмаўляў відавочнага: сапраўды ў «Стралу» 
трапіла невялікая колькасць пазаабрадавых песень. Але ў якіх вы-
падках? Гаворка ідзе не аб гэтых творах, але іх наяўнасць штурхае 
да аксіёмы: падзел усяго масіву песень на другасныя (але па функцыі 
абрадавыя) і пазаабрадавыя не павінен быць адвольным, залежаць 
ад суб’ектыўнага меркавання даследчыка, а павінен абапірацца на 
выяўленне строгай адпаведнасці іх сэнсавых мадэлей сэнсавым ма-
дэлям першасных песень. Калі гэтага няма, а вам здаецца, што твор 
генетычна звязаны з абрадам, трэба адшукаць дадатковыя аргумен-
ты, але ўжо з іншай галіны, з іншага кантэксту або перайсці на іншы 
навуковы дыскурс, іншую методыку. 

Калі вам гавораць пра пераход пазаабрадавых песень у абрада-
вы кантэкст, іх прымеркаванне да абраду, гэта, майце на ўвазе, не 
больш чым праўдападобнае тлумачэнне, а праўдападобнае не заўсёды 
адпавядае сапраўднаму стану рэчаў. Яно ўсяго толькі тое, што 
лічаць магчымым і што можа вельмі адрознівацца ад гістарычнай 
рэальнасці. А рэальнасць такая: ёсць творы з бытавымі матывамі, 
якія сфарміраваліся не па-за абрадам «Страла», а на яго падмурку 
і ў яго межах. 

Ёсць яшчэ адна праблема: як ставіцца да твораў, якія сустра-
каюцца не ў адным абрадзе, а, напрыклад, у двух розных? Адна 
справа, калі перакрыжоўваюцца абрадавыя калядныя і валачоб-
ныя, агульнасць часткі фондаў якіх адзначана даўно, і іншая – пера-
крыжаванне песень «Стралы» і «Куста». У складзе абодвух абрадаў 
знаходзіцца карагодная песня пра двух молайцаў, якія «за адну 
дзевачку пасварыліся». Куставая версія саперніцтва дапаўняецца 
сітуацыяй паядынку, прычым перамагае «вдовын сын», «бідный». 
Пытанне ў тым, абапіраецца твор на адну рытуальную сітуацыю ці 
на розныя. Мы пакідаем гэтае пытанне адкрытым, спадзеючыся, што 
пазначаная праблема каго-небудзь зацікавіць. 



Гл а в а  5
неГлюбскія караГодныя Песні  

абраду ваджэння і Пахавання «стралы» 
Паводле Прызначэння

§ 1. караГодны комПлекс «стралы»

Н а Ушэсце, пасля святочнай службы ў царкве, жыхары 
в. Неглюбка Веткаўскага раёна Гомельскай вобласці 
збіраліся на «хрясту» (скрыжаванні дарог) у канцы вёскі, 

на «Кратáх». Туды ішлі невялікімі групамі, са спевамі «паходных» 
песень-карагодаў шарэнгавага тыпу: «У майго таткі», «Вы павейця-
тка, ветры буйныя», «Ой, ішла стряла», «Ой, ідзі, стряла», «Па гарэ 
ж хаджу». Расшыфроўкі мелодый зроблены ў аналітычнай натацыі, 
якая распрацавана прафесарам Я. У. Гіпіусам і ўжываецца айчыннымі 
этнамузыколагамі. Дадзеная натацыя з’яўляецца агульнапрынятай, 
але інтанацыйна, рытмічна і агагічна дэталізаванай, што дае маг-
чымасць больш дакладна перадаць характар жывога гучання. Для 
гэтага ўжываецца шэраг наступных умоўных абазначэнняў:

↑↓ – павышэнне ці паніжэнне гуку менш чым на паўтона;

ˆ ˇ – нязначнае зацягванне ці скарачэнне гуку;

   – глісанда (уніз і ўверх);

 – прыблізная вышыня гуку;

 – няпэўная вышыня гуку;

( ) ( ) – нетэматычныя паўзы;

( ) – у круглых дужках пададзены дадатковыя галосныя пры 
агаласоўцы зычных, на фаршлагавых гуках, а таксама тыя 
склады песень, якія пры спяванні інтануюца на няпэўнай 
вышыні;
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[ ] – у квадратных дужках прыводзяцца тыя склады тэксту песень, 
якія пры спяванні не вымаўляюцца;

│ ║ – адпаведна заканчэнне музычна-рытмічнага перыяду і ме-
ластрафы;

5/8 – рэальная працягласць ферматы (мора ;);
5 – рэальная працягласць ферматы (мора θ).

Тактавая рыска ўжываецца не ў агульнапрынятым значэнні па-
казчыка моцнай долі, а ў якасці ўмоўнага раздзяляльнага знака 
граніц музычна-рытмічных перыядаў напеваў у адпаведнасці са 
структурай песеннага верша.

У адпаведнасці з прынятай міжнароднай транскрыпцыяй у напе-
вах выстаўлены толькі тыя ключавыя знакі, якія сустракаюцца ў да-
дзенай мелодыі на ўзроўні яе дыяпазону. У паэтычных тэкстах песень 
захаваны лексічныя і галоўныя фанетычныя асаблівасці мясцовага 
дыялекту. «У» на месцы літаратурна-нарматыўнага «ў» ставіцца ў 
тых выпадках, калі ў рэальным спяванні на яго прыпадае асобны 
гук мелодыі; «ў» на месцы літаратурна-нарматыўнага «у» ставіцца 
ў тых выпадках, калі ў рэальным спяванні на яго не прыпадае асоб-
ны гук мелодыі. Тэксты адноўлены паводле літаратурных крыніц і 
экспедыцыйных даследаванняў.

Па гарэ ж хаджу
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Па гарэ ж(ы) хаджу, я рамон(ы) саджу,
Ой(е), лі, вой, лёлі, я рамон саджу*

Я рамон(ы) саджу, халастой хаджу,
Халастой хаджу, ніжанацінькай.
– Ой, мама, мама, баліць галава,
Баліць галава, гуляць хочыцца,
Гуляць хочыцца, ніпаможыцца.
Я й адкрадуся, нагуляюся,
С сваім мілінькім павідаюся.

(Запісана ў 2000 г. у в. Неглюбка Веткаўскага раёна 
ад групы спявачак. Архіў Гомельскай моладзевай  
краязнаўчай грамадскай арганізацыі «Талака»)

Як адзначае інфармантка, «у свяце прымала ўдзел уся вёска. На 
ўзрост не глядзелі, а ў карагод станавіліся разам дзяўчаты, жанчыны. 
Хлопцы і мужчыны толькі ігралі і скакалі, танцавалі з дзяўчатамі, 
а ў карагод не станавіліся» [44, c. 133]. Усё шэсце накіроўвалася  
да жыта.

Былі тры асноўныя прыпынкі, дзе вадзілі карагоды: «Краты ́», 
«Хутар», царква (на «Кутку́»). «Вадзілі і круглыя карагоды з   
удзелам дзяцей, якія знаходзіліся пасярэдзіне карагода» [44, c. 133]. 
Вызначаецца сваім малюнкам карагод «Лука». Ён нагадвае дзве пе-
ракрыжаваныя васьмёркі. Для яго ўдзельніц складанасць заклю-
чалася ў тым, каб непарыўным ланцужком, вельмі хутка, часам 
бягом, абысці трох ці чатырох дзяўчынак і вывесці «луку» ў звы-
чайны «танок» [57, c. 228]. Калі пераходзілі з аднаго месца на іншае, 
спявалі «стрялу» і іншыя «паходныя» песні. Ішлі жанчыны шэрагам, 
узяўшыся пад рукі, «такі быў клін, такі роўненячкі быў».

Тэматыка неглюбскіх карагодных песень разнастайная: кара-
годная, любоўна-шлюбная, сямейная. У песнях ёсць непасрэдныя 

* Рэфрэн «Ой, лі, вой, люлі» паўтараецца пасля кожнага радка з другім 
яго паўвершам.
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ўказанні на карагод, дзявочае і хлапечае гулянне, напрыклад: «проці 
бацькавых варот я, молада, гуляла» (запісана ў 2003 г. у в. Неглюбка 
Веткаўскага раёна ад групы спявачак. Архіў Гомельскай моладзевай 
краязнаўчай грамадскай арганізацыі «Талака»), «на уліцы дзеўкі 
гулялі» (запісала Н. М. Савельева ў 1978 г. ад групы спявачак з в. Не-
глюбка), «што па траўкі, траўкі, зялёнай муроўкі, // там жа гуляў 
мальчык, малады Іванька» (запісалі І. В. Мазюк, Т. А. Пладунова 
ў 2004 г. у в. Неглюбка Веткаўскага раёна ад Вулляны Мікалаеўны 
Саломеннай, 1932 г. н., Ефрасінні Іванаўны Дзямчыхінай, 1934 г. н. 
і групы спявачак), «выйдзе ў нас на вулачку красная Людачка // За-
вядзе таночкі красная Марьячка» (запісала І. В. Глушэц у 2011 г. 
у в. Неглюбка Веткаўскага раёна ад Паліны Андрэеўны Прыходзька, 
1928 г. н.) і інш.

Характэрныя рэфрэны неглюбскіх карагодных песень – «Лёлі-
лёлі», «Ой, лёлі», «Ой, лі, вой, лёлі», «Ой, лі, вой, лёлюшанькі» 
і г. д. Традыцыйныя рэфрэны не звязаны са зместам твораў; гэта 
свайго роду вызначальная асаблівасць веснавых карагодаў, якая 
таксама нарадзіла іх мясцовую назву – «лёлюшкі».  Звычайна рэфрэн 
паўтараецца з другой часткай папярэдняга радка, але ёсць і сама-
стойныя рэфрэны – напрыклад, «Ой, лёлі, каліна, лёлі, ягада мая», 
«Ой, лука мая, лука, лука зялёная, трава шаўковая».

Карагоды колавай формы і тыпу «крывы танок», якія вадзілі на 
скрыжаваннях дарог, у жыце, у Неглюбцы выконваліся пад песні 
«Ой ты, саду», «Ні лятай-ка, галачка», «Як успашым мы полячка», 
«Як была я ў бацюшкі» і інш.:

Як была я ў бацюшкі
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Як была я ў бацюшкі й адна доч у нарядзе.
Ой, горя мне, горя, ой, горя дзяве*.

Й адна доч у нарядзе, да як вішанька у садзе.
Ой, як вішанька у садзе, да як рожа ў вагародзе.
Зарякалісь ацец, маці дай за пісаря й аддаці.
Пісарь лістанькі піша, жыватом(ы) не прадыша.
Зарякалісь ацец, маці за паповіча й аддаці.
А паповіч, праскур еўшы, па абедах валачыўся,
Па абедах валачыўся, дай праскуркай удавіўся.
Ён праскурай удавіўся, дай канунай ажывіўся.
Зарякалісь ацец, маці дай за пахаря й аддаці.

Ой, радасць мне, радасць, ой, радасць дзяве.
Пахарь полячка паша, у ладонячкі пляша.
Ён за пужачку бярэцца, ён песянак напяецца.

(Запісана В. В. Калацэй у 2005 г. у в. Неглюбка  
Веткаўскага раёна ад групы спявачак)

Гэта – адзін пласт абрадавага дзеяння. Другі ўтвараецца караго-
дам «Дряма́» і «старца́мі».

* Рэфрэн «Ой, горя мне, горя, ой, горя дзяве» паўтараецца пасля 1–9-га 
радкоў, пасля 10–12-га – рэфрэн «Ой, радасць мне, радасць, ой, радасць дзяве».
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«Па дарозі да цэркві, на хрясту, сядзіць баба з кудзеляй, сама-
прадкай, прядзе, дзелая абы смяшней, вобшчым, толькі веряцяном 
махала. Кругом яе водзяць карагод:

Ой, дрём-дряма, задрямала
Пад белаю, пад кудзеляю.
– Ой, устань, дряма, устань, прабудзіся.
Свёкар едзе – сорам будзя.
– Няхай едзе, сорам будзя,
А я свёкаркі не баюся,
Я у ножачкі пакланюся.
Ой, дрём-дряма, задрямала
Пад белаю, пад кудзеляю.
– Ой, устань, дряма, устань, прабудзіся.
Татка едзе – сорам будзя.
– Няхай едзе, сорам будзя,
А я таткі не баюся,
Я у ножачкі пакланюся.

Пяюць ета разоў 10. Калі падыходзяць старцы, прыбіраюць ку-
дзелю, самапрядку» (відэаархіў Веткаўскага музея стараабрадніцтва 
і народных традыцый, в. Неглюбка, запіс 1995 года).

«У канцы дзярэўні вадзілі карагоды, там “дзелалі старца”. Ета 
значыць, надзяваліся два чалавекі. Мужчына надзяваўся ў сарочку 
бабскую, андарак, карсет, завязвалі яму неглюбскі чуб, ліцо абпіналі 
марляй ці шчэ чым-небудзь, штоб ня відна было, абмазуюцца сажай, 
абуюць валянцы. Баба надзявалася ў мужчынскія штаны, пінжак, 
сарочку. Тады ўжо “старцы” скачаць, прыдурююцца, шыбаюць цап-
камы па дзецях, якія бегаюць збоку і паперяду і крычаць: “Дзед бабу 
пацяряў, баба дзеда пацяряла”. “Старцы” ругаюцца з людзямы, про-
сяць: “Пазалаці руку”. Ім даюць хто грошы, хто сала, хто што» [44, 
c. 127]. «Старцам» спявалі:

Ой, старяц мой, лікамаряц мой,
Ён ў цагельні сядзіць, Богу моліцца,
А мне ж, маладзе, гуляць хочыцца.
Нагулялась, наскакалась,
Да й баюся мужыка, што б ня ‘трэзаў языка.

(Запісалі І. В. Мазюк, Т. А. Пладунова ў 2004 г.  
у в. Неглюбка Веткаўскага раёна  

ад Вулляны Мікалаеўны Саломеннай, 1932 г. н.  
Ефрасінні Іванаўны Дзямчыхінай, 1934 г. н.  

і групы спявачак)
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Што цікава, напевы «Старца» і «Дрямы» блізкія па характару 
гучання, таму ўтвараюць асобны гукавы код у абрадзе.

Кульмінацыя абраду адбывалася ў жыце. Там дзяўчаты і жанчы-
ны «выцягвалі шаўковую, у каго шаўкоўкі былі, такія платкі, а хто 
лентачкі выцягвалі, сцежачкі дай зарывалі там у жыці» (запісалі 
І. В. Глушэц, Я. А. Нікалаенка ў 2010 г. у в. Неглюбка ад Ефрасінні 
Іванаўны Дзямчыхінай, 1934 г. н.). У жыце таксама качаліся па адна-
му і парамі. Потым «старцы» заходзілі далей у жыта, пераапраналіся 
там у сваё звычайнае адзенне. «Эта ўжо называлася у нас “старца 
схавалі” (запісалі І. В. Глушэц, Я. А. Нікалаенка ў 2010 г. у в. Не-
глюбка ад Ефрасінні Іванаўны Дзямчыхінай, 1934 г. н.). «З поля 
старцы ідуць абняўшыся» [44, c. 137].

Калі ўдзельнікі абраду вярталіся з поля ў вёску, карагодныя 
песні, якія адносілі да веснавога сезону, ужо нельга было спяваць, 
бо гэты дзень лічыўся заканчэннем вясны, а дазвалялася выконваць 
«палотныя» песні (прызначаныя для выканання ў час праполачных 
работ) і «падводныя» (пазаабрадавыя з верхнім саліруючым гола-
сам – «падводкай»). Заканчваўся святочны дзень у вёсцы танцамі 
пад гармонік.

§ 2. тыПалаГізацыя неГлюбскіх  
караГодных Песень 

абраду ваджэння і Пахавання «стралы» 
Паводле рытмічнай і меладычнай арГанізацыі

Згодна з музычна-рытмічнымі асаблівасцямі песень, вылучаюцца 
тры асноўныя структурныя адзінкі, з якіх будуецца большая частка 
музычна-рытмічных форм напеваў:

Паводле музычна-рытмічнай арганізацыі, з усіх песень вылуча-
ецца шэсць тыпаў.

Тып І з’яўляецца вядучым у абрадзе, яго напевы гучаць пад-
час шэсця («паходныя» песні), а таксама выконваюцца ў жыце. Па 
класіфікацыі З. Я. Мажэйка [42, c. 103], ён адносіцца да веснавых 
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карагодаў тыпу ІІІ «Страла» з асноўнай музычна-рытмічнай формай 

пяціскладовіка з зацягваннем сярэдняга складу , якая ў 

неглюбскай традыцыі мае наступнае ўвасабленне: 

Асноўныя прыкметы дадзенага тыпу: складовая структура верша 
5 + 5 + R(3) + 5 (характэрныя рэфрэны «ой, лёлі»), форма паэтычнай 
страфы – АБRБ, меластрафы – ABRC. У ладамеладычнай аснове – 
дыятанічны тэтрахорд.

Ой, ішла стряла й у канец сяла
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Ой, ішла стряла й у канец сяла,
Ой, лёлі, у канец ся… [ла]. У!*

У канец сяла, ў канец Неглюбкі,
Ў канец Неглюбкі, дай да цэрькаўкі.
Убіла стряла добрага молайца.
Па том молайцу некаму плакаці:
Матка старая, сястра малая,
Жана молада, дзеткі дробныя.
Ідзе маць плача, там ряка цячэ,
Дзе сястрычанька, там крынічанька,
Дзе жана-шэльма, там нічога німа.

(Запісана ў 2003 г. у в. Неглюбка Веткаўскага раёна 
ад групы спявачак. Архіў Гомельскай моладзевай  
краязнаўчай грамадскай арганізацыі «Талака»)

На гэты напеў выконваюцца таксама іншыя карагоды:

Вы павейця-тка, ветры буйныя

Вы павейця-тка, ветры буйныя,
Ой, лёлі, ветры буйный...  [я].*

Ветры буйныя, ветры ліхія
Пад мае сені, сені новыя,
Дай пад ганачкі пад цясовыя.
Ня калышыця бела полага,
Ня будзіця-ка майго мілага.
А мой міленькі чарнабрывенькі
Й усю ноч ня спаў, на часах стаяў,
Ой, на тых часах, на калавурах.
Калавурчыкі да ўсё частыя,
Перяменачкі да ўсё рэдкія.

(Запісана ў 2003 г. у в. Неглюбка Веткаўскага раёна 
ад групы спявачак. Архіў Гомельскай моладзевай  
краязнаўчай грамадскай арганізацыі «Талака»)

У майго таткі харашо жыці

У майго таткі харашо жыці,
Ой, лёлі, харашо жыць... [і]. У!*

Харашо жыці, хольна хадзіці:
Двор над гарою, сад над вадою.
– Пусці, мой татка, ў свой сад пагуляць.

* Рэфрэн «Ой, лёлі» паўтараецца пасля кожнага радка з другім яго 
паўвершам.
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Ня буду, мой татка, вішаняк шчыпаць.
Хоць і вышчыплю адну вішаньку,
Адну вішаньку, вінаградачку.
Панясу татку на парадачку.
– Парай, мой татка, як з нялюбым жыць.
– Хоць нялюб табе, заві любінькі,
Хоць няміл табе, заві міленькі.

(Запісалі І. В. Мазюк, Т. А. Пладунова ў 2004 г.  
у в. Неглюбка Веткаўскага раёна  

ад Вулляны Мікалаеўны Саломеннай, 1932 г. н.,  
Ефрасінні Іванаўны Дзямчыхінай, 1934 г. н.  

і групы спявачак)

Асноўнай прыкметай песень тыпу ІІ з’яўляецца спалучэнне дзвюх 

рытмічных груп:  і . Функцыя гэтага тыпу ў абрадзе – кара-

годная. Можна вылучыць тры яго разнавіднасці: ІІА –  , 

ІІБ –  і ІІВ, які спалучае першыя два.

Напеў  ІІА («Што ў Неглюбцы у сяле») характарызуецца 
страфічнай формай з характэрным рэфрэнам «да лёлі, лёлі» і шматра-
зовым паўторам другога паўверша: АББRББ. Складовая структура 
верша – 4(6) + 3 + 3 + R(5) + 3 + 2. Форма меластрафы – АВСR(А1)
В1В2. Музычна-рытмічная форма –

Ладамеладычную аснову складае дыятанічны тэтрахорд.

Што ў Неглюбцы у сяле
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Што ў Неглюбцы у сяле, у сяле,
Да лёлі, лёлі, у сяле, у ся...[ле]. У!*

Стаяла цэрква на гарэ й, на гарэ,
На цэркаўцы булаўка й, булаўка,
На булаўцы макаўка й, макаўка,
На макаўцы хрэшчычак, хрэшчычак,
На хрэшчыку ластаўка, ластаўка.
Яна седзіць вісоко й, вісоко,
Яна бачэ далёка й, далёко,
Што ў Неглюбцы дзеецца й, дзеецца:
Восям хлопцаў жэніцца й, жэніцца,
Дзевяць дзевак канаюць, канаюць,
Дзесятую хаваюць, хаваюць.

(Запісана ў 2000 г. у в. Неглюбка Веткаўскага раёна 
ад групы спявачак. Архіў Гомельскай моладзевай  
краязнаўчай грамадскай арганізацыі «Талака»)

Разнавіднасць ІІБ («Ой ты, саду, ты мой саду, зеляненькай») вы-
значаюць: музычна-рытмічная форма

* Рэфрэн «Да лёлі, лёлі» паўтараецца пасля кожнага радка з другім яго 
паўвершам.
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складовая структура верша – 8+4+R(7)+4, форма паэтычнай стра-
фы – АБRБ, меластрафы – АВR(А1)В; ладамеладычная аснова – 
дыятанічны тэтрахорд з ніжняй вялікай секундай.

Ой ты, саду, ты мой саду, зеляненькай

Ой ты, саду, ты мой саду, зеляненькай,
 Ой, лі, вой, лёлюшанькі, зеляненькай.*

Па ім ходзя парнішанька, ў гуслі йграя.
За ім(ы) ходзя красна дзеўка, й успявая.
Ена пела й успявала, дай заснула.
Падыходзя парнішачка разбуджаці:
– Ўстань-прасніся, красна дзеўка, прабудзіся,
А ўжо цябе твая маці даўно кліча.
– Няхай кліча-выклікая, ні чужая,
Яна выйдзя за вароты, ні пасудзя,
Яна выйдзя за новыя дай пахваля.

У разнавіднасці ІІВ («Проці бацькавых варот я, молада, гуляла») 
спалучаюцца дзве папярэднія (ІІА і ІІВ); музычна-рытмічная форма 
мае наступныя варыянты:

* Рэфрэн «Ой, лі, вой, лёлюшанькі» паўтараецца пасля кожнага радка 
з другім яго паўвершам.
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Асноўныя прыкметы напеву: форма паэтычнай страфы – АБR, 
меластрафы – ABR(CD). Складовая структура верша – 7(6 ці 8) + 
+ 7(5 ці 8) + R(6 + 7(5)). Ладамеладычную аснову складае дыятанічны 
тэтрахорд з ніжняй вялікай секундай. 

Проці бацькавых варот я, молада, гуляла

Проці бацькавых варот я, молада, гуляла,
Ой, лёлі, каліна, лёлі, ягада мая.*

Я й гуляла, гуляла, я ключыкі паціряла,
Пацяряла ключы із шаўковым павясом.
А хто мае ключы найдзя, за таго замуж пайду.
Як пачуў стары чорт маё словячка,
Як устаў стары чорт рана-ранень(і)ка,
Як умыўсь стары чорт бела-белень(і)ка.
Ён на вулачку пашоў, мае ключыкі нашоў,
Мае ключыкі нашоў із шаўковым паясом.
Прападайця, ключы, як за старага іці.
Маладыя малодачкі, выхадзіця на улачку,
Выхадзіця на улачку, гаварыця па словячку,
Гаварыця па словячку, ў каго муж малады.
А ў мяне жы стары чорт, сам на вулачку ня ходзя,
Сам на вулачку ня ходзя, мяне моладу ня водзя.
Ой, пайду я на часочык, я ж гуляю ўвесь дзянёчык.
Стары ляжыць, як калодка, а я за ім, як малодка.

* Рэфрэн «Ой, лёлі, каліна, лёлі, ягада мая» паўтараецца пасля кожнага 
радка.
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Стары ляжыць, «кахе-кахе», а я за ім «скаке-скаке».
Стары ляжыць, памірае, а я за ім маладая.
Як пайду я за вадой, вазьму старага з сабой,
Вазьму старага з сабой, кіну ў прорву галавой,
Кіну ў прорву галавой, сама стануся ўдавой,
Сама стануся ўдавой, дзеці мае сіратой.

(Запісана ў 2003 г. у в. Неглюбка Веткаўскага раёна 
ад групы спявачак. Архіў Гомельскай моладзевай  
краязнаўчай грамадскай арганізацыі «Талака»)

Асноўная музычна-рытмічная форма ІІІ тыпу –  – мае 
тры разнавіднасці.

У разнавіднасці ІІІА («Што на нашай вуліцы») яна праяўляецца 
наступным чынам:

Стылявымі рысамі напеву з’яўляюцца страфічная форма верша 
з рэфрэнам «лёлі, лёлі» і паўторам другога паўверша (АБRБ), скла-
довая структура верша – 7(6) + 7 + R(4) + 6, меластрафа – АВR(С)В1, 
ладамеладычная аснова – дыятанічны тэтрахорд.

Што на нашай вуліцы

Што на нашай вуліцы, на зялёнай мураўке,
 Лёлі, лёль[і], на зялёнай мура...[ўке].*

* Рэфрэн «Лёлі, лёлі» паўтараецца пасля кожнага радка з другім яго 
паўвершам.
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Разліў-разлівалася глыбокая возяра.
Што па том па возяру серы гусі плавалі,
Серы гусі плавалі, серых гусей стадо.
Што на тых на гусачак налятаў сізай арёл,
Налятаў сізый арёл з вялікага поляту.
Ухапіў ён гуску, гуску за галоўку,
Гуску за галоўку, за белаю шэйку,
За белаю шэйку, за правае крыльца.
Крыкнулі-гукнулі гусачкі на гусі,
Хлопнулі-ўдарылі дзевачкі у ладоні:
– А хто ж у нас будзе паперяду плысці? 
– А хто ж у нас будзя ключы завадзіці,
Хто ж у нас будзя на вулку хадзіці?
Выйдзе ў нас на вулачку красная Людачка
Завядзе таночкі красная Марьячка.

(Запісалі І. В. Мазюк, Т. А. Пладунова ў 2004 г.  
у в. Неглюбка Веткаўскага раёна  

ад Вулляны Мікалаеўны Саломеннай, 1932 г. н.,  
Ефрасінні Іванаўны Дзямчыхінай, 1934 г. н.  

і групы спявачак)

У разнавіднасці ІІІБ («Ні лятай-ка, галачка») асноўная музычна-
рытмічная форма – 

Адпаведная складовая структура верша – 7 + 5 + R(5) + 5. Па фор-
ме паэтычнай і меладычнай страфы супадае з першай разнавіднасцю 
дадзенага тыпу. Ладамеладычная аснова – дыятанічны тэтрахорд з 
ніжняй вялікай секундай.

Ні лятай-ка, галачка
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Ні лятай-ка, галачка, рана па зарэ й,
Лёлюшкі, лёлі, рана па зарэ й.*

Не збівай-ка, галачка, ранныя расы й.
Не прапей-ка, татачка, мяне малады й.
А ўжо ж тая росачка даўно ізбіта й,
А ўжо тая дзевачка даўно прапіта й
За таго казачаньку, за маладога й,
За таго Ляксеячку, за халостога й.
Ляксейка Вассілявіч на коні едзя й,
На коніку едзя, бяліла вязе й.
А дзевачка Волечка ў варотах стаіць.
– Воленька Іванаўна – бяліла табе й.
Не так як за бялілачка, як за твой прывет
Упусціла Волечка начаваць у клець.

(Запісана ў 2003 г. у в. Неглюбка Веткаўскага раёна 
ад групы спявачак. Архіў Гомельскай моладзевай  
краязнаўчай грамадскай арганізацыі «Талака») 

Разнавіднасць ІІІВ («Што па траўкі, траўкі, зялёнай муроўкі» (па 
форме харэаграфічнай пабудовы адносіцца да тыпу «Крывога тан-
ца»)) вылучаецца з усіх песенных тыпаў абраду сваёй ладамеладыч-
най структурай, у якой счэпленыя тэтрахорд мажорнага нахілення 
і запоўненая малая тэрцыя з ніжняй вялікай секундай і субквартай:

Гэта напеў страфічнай формы з рэфрэнам «лёлі, лёлі, лёлі» і 
ўсечаным паўторам другога паўверша (АБRБ1). Складовая структура 
верша – 6(7) + 6 + R(6) + 4, форма меластрафы – ABR(C)D. Асноўная 
музычна-рытмічная форма – шасціскладовік з зацягваннем пятага 
складу:

* Рэфрэн «Лёлюшкі, лёлі» паўтараецца пасля кожнага радка з другім 
яго паўвершам.
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Што па траўкі, траўкі, зялёнай муроўкі

Што па траўкі, траўкі, зялёнай муроўкі,
Лёлі, лёлі, лёлі, вот, муроўкі.*

Там жа гуляў мальчык, малады Іванька.
Ён жа сабе дзевачку кліча, выклікая.
А ўжо тая дзевачка к яму выхадзіла,
Белаю рубашачку на ём папарвала,
Із галоўкі шапачку яна ў яго ‘збіла,
Хромавы сапожыкі на ём памурала,
Пайшоў жа хлопчычак, пайшоў дай заплакаў:
– Мамачка радзіма, нашто нарадзіла?
Такога малойчыка дзевачкі ня любяць.

(Запісалі І. В. Мазюк, Т. А. Пладунова ў 2004 г.  
у в. Неглюбка Веткаўскага раёна  

ад Вулляны Мікалаеўны Саломеннай, 1932 г. н.,  
Ефрасінні Іванаўны Дзямчыхінай, 1934 г. н. 

і групы спявачак)

Карагод «Што на лужку, лужку» прадстаўляе тып ІV. Па класі-
фікацыі З. Я. Мажэйка [42, c. 103], яго можна аднесці да веснавых 
карагодаў тыпу ІV «Лука». Форма паэтычнай страфы – АБR, ме-

* Рэфрэн «Лёлі, лёлі, лёлі, (вот)» паўтараецца пасля кожнага радка з 
другім яго паўвершам.
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ластрафы – АВR. Асноўная музычна-рытмічная форма –   

( ) – праяўляецца ў сукупнасці наступных варыянтаў:

Складовая структура верша 6(5,7 ці 8) + 6(8) + R(7 + 6 + 5). Ла-
дамеладычная аснова – дыятанічны тэтрахорд з ніжняй вялікай се-
кундай.

Што на лужку-лужку, на зялёнай траўцы

Што на лужку-лужку, на зялёнай траўцы,
Ой, лука мая, лука, 
Лука зялёная, трава шаўкова… [я].*

Верямей коней пасе, дзеўка ваду нясе.
– Дзев(ы)ка-дзявіца, напой майго каня.
– Не буду каня паіці – будзе мяне маці біці,
Будзе мяне маці біці, на парозе палажыўшы,
На парозе палажыўшы, на косы ступіўшы.

(Запісалі І. В. Мазюк, Т. А. Пладунова ў 2004 г.  
у в. Неглюбка Веткаўскага раёна  

ад Вулляны Мікалаеўны Саломеннай, 1932 г. н.,  
Ефрасінні Іванаўны Дзямчыхінай, 1934 г. н.   

і групы спявачак)

Тып V прадстаўлены карагодам «Як успашым мы полячка»:

Як успашым мы полячка

* Рэфрэн «Ой, лука мая, лука, лука зялёная, трава шаўковая» паў-
тараецца пасля кожнага радка.



§ 2. Тыпалагізацыя неглюбскіх карагодных песень  105

Як успашым мы полячка, 
Эй, полячка, эх, ці мне полячка. 

Як пасеім мы семячка, 
Эй, семячка, эй, ці мне семячка й. 

Маё семячка лучшэ ўсех, 
Эй, лучшэ ўсех, эх, ці мне лучшэ ўсех. 

Як унадзіўся чыйсць казёл, 
Эй, чыйсць казёл, эх, ці мне чыйсць казёл. 

Як вазьму ж за казлы тры рубля, 
Эй, тры рубля, эх, ці мне тры рубля. 

Вазьму за рубля тры зялля, 
Эй, тры зялля, эх, ці мне тры зялля. 

Перва зяліла – чарніла, 
Эй, чарнла, эх, ці мне чарніла.

   <...>
Трэцея зяліла – красіла, 

Эй, красіла, эх, ці мне красіла. 
Я й балілячкам набялюсь, 

Эй, набялюсь, эх, ці мне набялюсь. 
Я й чарнілячкам начарнюсь, 

Эй, начарнюсь, эх, ці мне начарнюсь. 
Я ж красілечкам накрашусь, 

Эй, накрашусь, эх, ці мне накрашусь.

(Запісана В. В. Калацэй у 2005 г. у в. Неглюбка  
Веткаўскага раёна ад групы спявачак)
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Асноўная музычна-рытмічная форма тыпу  
можа мець і наступны выгляд: 

Характэрная складовая структура – 5(6) + 3 + R(1) + 3 + R1(3) + 3. 
Напеў страфічнай формы з двума рэфрэнамі («эй», «эх, ці мне») і 
паўторам другога паўверша (АБRБR1Б). Форма меластрафы – ABR(C)
ВR1(D)B. Ладамеладычную аснову складае дыятанічны пентахорд з 
ніжняй вялікай секундай.

Песні тыпу VІ («Ой, ідзі, стряла», «Па гарэ ж хаджу») выкон-
ваюцца падчас шэсця. Для іх характэрны «пульсуючая» музычна-
рытмічная форма , завяршэнне страфы «абрывам» (без фер-
маты). Складовая структура верша 5 + 5 + R(5) + 5. Напеў страфічнай 
формы з рэфрэнам «ой, лі, вой, лёлі» і паўторам другога паўверша 
(АБRБ). Форма меластрафы ABRВ. У ладамеладычнай аснове ля-
жыць дыятанічны пентахорд з ніжняй вялікай секундай.

У мелодыцы напеваў вылучаюцца два асноўныя меладычныя 
тыпы.

Тып 1 мае асноўную ладамеладычную форму «славянскага» тры-
хорда (малая тэрцыя і вялікая секунда ў аб’ёме чыстай кварты), што 
пацвярджае старажытнае паходжанне напеваў:

Тып 2 больш складаны за першы. Ён мае наступны гукарад:

 

Ладамеладычная форма гэтага тыпу складаецца з двух элементаў:

  і 

Меладычныя і рытмічныя тыпы суадносяцца наступным чынам: 
меладычнаму тыпу 1 адпавядаюць усе рытмічныя тыпы, акрамя ІІІВ, 
які адпавядае меладычнаму тыпу 2.

Ладамеладычныя асаблівасці мелодый напеваў характарызуюцца 
наступнымі ладамеладычнымі тыпамі.

Гукарад тыпу 1 у аб’ёме запоўненага дыятанічнага тэтрахорда  

( ) мае наступную ладамеладычную форму:

Характэрная рыса – актаўнае гуканне ў сярэдзіне страфы, якое ад 
ніжняга голасу адстае на малую сэптыму («На уліцы дзеўкі гулялі», 
«Ой, ішла стряла й у канец сяла»).
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На уліцы дзеўкі гулялі
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На уліцы дзеўкі гулялі й, гулялі,
Да лёлі, лёлі, гулялі, гуля... [лі].*

Мяне ж, маладую, гукалі, гукалі.
Ў мяне, маладыя, муж ліхі й, муж ліхі:
Ён мяне не пусця пагуляць, пагуляць,
З дзеўкамы песень паспяваць, паспяваць.
А ён пусця позненька й, позненька,
Усе дзевачкі розненька, розненька.
Скрыпкі, бубны я найму й, я найму,
Усіх дзевак сабяру, сабяру.
– Гуляйце, дзеўкі, да свету, да свету,
Да позняга абеду, абеду,
Да ранняга снедання, снедання,
Да свякрухінага гукання, гукання,
Да свекравага пытання, пытання.
Пеўні пяюць – я ня йду, я ня йду,
Другія пяюць – я ў танку, я ў танку,
Трэція пяюць – схамяну, схамяну.
Дзеверьку ў ножкі пакланюсь.
– А ты, дзеверька, родны брат, родны брат,
Вядзі мяне дадому, дадому,
У сьвекраву камору, камору.
Дам табе хусту дадолу, дадолу.
Як муж біць будзя – уступісь,
А цалаваць будзя – атыйдзісь.
Камора ні ключніца, ні ключніца,
Гасцям не прыятніца, не прыятніца,
Гасцям не саветніца, не саветніца,
І са мной не прыветніца, не прыветніца.

(Запісана В. В. Калацэй у 2005 г. у в. Неглюбка  
Веткаўскага раёна ад групы спявачак)

Тып 2 мае гукарад у аб’ёме запоўненага дыятанічнага тэтрахор-
да з ніжняй вялікай секундай. Па ладамеладычнай форме ў дадзе-
ным тыпе можна вызначыць дзве разнавіднасці. Разнавіднасць 2А 
(«Проці бацькавых варот») да ладамеладычнай формы тыпу 1 дадае 

меладычныя фігуры  і .
У разнавіднасці 2Б («Ні лятай-ка, галачка») да ладамеладыч-

най формы тыпу 1 далучаецца зварот , які ўносіць чаргаванне 
ўстояў g і f. 

Пашырэнне гукараду ў прыкладзе «Як успашым мы полячка» тлу-
мачыцца падгалоскам, які дубліруе асноўны голас на тэрцыю вышэй.

* Рэфрэн «Да лёлі, лёлі» паўтараецца пасля кожнага радка з другім яго 
паўвершам.
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У гукарадзе тыпу 3 («Ой, ідзі, стряла») –  – счэплі ваюцца 

дзве ладамеладычныя структуры:  і , якія змяняюць 
адна адну.

Ой, ідзі, стряла, ў канец сяла

Ой, ідзі, стряла, ў канец сяла,
Ой(е) лі, вой, люлі, й у канец сяла.*

У канец сяла, ў канец Неглюбкі,
Ў канец Неглюбкі, дай да цэрькаўкі.
Убіла стряла добрага молайца.
Па том молайцу некаму плакаці:
Матка старая, сястра малая,

* Рэфрэн «Ой, лі, вой, люлі» паўтараецца пасля кожнага радка з другім 
яго паўвершам.
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Жана молада, дзеткі дробныя.
Ідзе маць плача, там ряка цячэ,
Дзе сястрычанька, там крынічанька,
Дзе жана-шэльма, там нічога німа.

(Запісана ў 2003 г. у в. Неглюбка Веткаўскага раёна  
ад групы спявачак. Архіў Гомельскай моладзевай  
краязнаўчай грамадскай арганізацыі «Талака»)

Гэтыя тры ладамеладычныя тыпы адпавядаюць меладычнаму 
тыпу 1.

Тып 4, які адпавядае меладычнаму тыпу 2, мае гукарад:  . 

Ладамеладычная форма гэтага тыпу складаецца з двух элементаў: 

 і . У другім элеменце ў параўнанні з папярэднімі тыпамі 

акрамя ніжняй вялікай секунды да запоўненай малой тэрцыі (не 
кварты, як у іншых тыпах) дадаецца і субкварта. Застаецца чарга-
ванне ўстояў g і f, у якім устой f дзякуючы першаму элементу лада-
меладычнай формы становіцца галоўным.

Як вядома, у раннетрадыцыйных формах беларускага фалькло-
ру рытмічныя і ладамеладычныя тыпы суадносяцца па-рознаму. 
У адных выпадках у гэтай пары асноўнай прыкметай тыпалагізацыі 
абрадавых мелодый з’яўляецца рытмічны тып (найбольш яскра-
ва гэта праяўляецца ў вясельных мелодыях), і тады адзін і той жа 
рытмічны тып на розных тэрыторыях будзе існаваць з рознымі 
ладамеладычнымі тыпамі (будзе гучаць па-рознаму); тут адзін 
рытмічны тып «перакрывае» некалькі ладамеладычных. У другіх 
выпадках (і гэта бывае, як правіла, на невялікіх тэрыторыях) вы-
ступае іншая заканамернасць: некалькі рытмічных тыпаў могуць 
аб’ядноўвацца адным меладычным тыпам. Неспрактыкаванаму вуху 
тады здаецца, быццам «усе песні спяваюцца на адну мелодыю», таму 
што агульны меладычны тып «перакрывае» некалькі рытмічных. 
Спецыялісту ж зразумела, што ўнутры напеву шмат розных ладавых 
адценняў. У разглядаемым мікраарэале пераважае менавіта другая 
заканамернасць каардынацыі рытмічных і меладычных тыпаў.



Гл а в а  6
русальная абраднасць і яе Песні

§ 1. комПлекс русальнаГа тыдня

Ф альклорна-этнаграфічны комплекс Русальнага тыдня 
існуе на Усходнім Палессі як самастойная адзінка трады-
цыйнай народнай культуры, што абумовіла асаблівасці 

зместу і семантыкі яго твораў. Аналіз друкаваных крыніц дазваляе 
ўбачыць, што склад песенных і празаічных тэкстаў Русальнага тыдня 
абмежаваны. Так, у працы вядомага збіральніка фальклору канца 
ХІХ ст. П. В. Шэйна апісанню русальнай абраднасці прысвечана пяць 
старонак, дзе прыводзіцца толькі адна песня «На Гряной нядзели 
русалки сядзели» [69]; у знакамітым зборніку Е. Раманава – чаты-
ры старонкі і шэсць песень, сярод якіх «Правяду русалку из бору да 
бору» і «Василёк» [52, с. 200–206].

Толькі напрыканцы ХХ ст. дзякуючы актыўнай збіральніцкай 
дзейнасці фалькларыстаў з’явіліся падставы для глыбокага разгляду 
асаблівасцей русальнай абраднасці. Сярод найбольш грунтоўных 
публікацый асобна вылучаюцца дзве – В. Сакаловай «Весенне-лет-
ние календарные обряды русских, украинцев, белорусов» [59] і 
Г. Барташэвіч «Беларуская народная паэзія веснавога цыкла і сла-
вянская фальклорная традыцыя» [2]. Даследчыцы ставілі перад са-
бой розныя мэты. В. Сакалова давала параўнальную характарыстыку 
веснавой абраднасці ўсходнеславянскіх народаў, таму Русальны 
тыдзень разглядаўся аўтарам у аспекце наяўнасці ці адсутнасці на-
цыянальных традыцый у абрадзе «Провады русалкі». Г. Барташэвіч 
больш пільную ўвагу звярнула на паэтычны бок песенных твораў, 
прычым у адрозненне ад В. Сакаловай яна аперыравала новымі 
матэрыяламі.
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Вынікам запісу русальных абрадаў і песень ужо ў ХХІ ст. на Го-
мельшчыне стала выданне кнігі «На граной нядзелі русалкі сядзелі…» 
пад рэдакцыяй прафесара ГДУ імя Ф. Скарыны В. С. Новак. У 1993 г. 
аўтарам гэтых радкоў падчас уласнай фальклорнай экспедыцыі ў 
Лоеўскі раён Гомельскай вобласці быў запісаны мясцовы абрад «Про-
вады русалкі» і пяць песень, сярод якіх чатыры тэксты, невядомыя 
па іншых публікацыях, і новы варыянт песні «Правяду русалку». 
Асаблівую цікавасць уяўляе карагодная песня «Ах, мая русалачка», 
якая прадстаўляе вобраз беларускай русалкі, адметны ад русалкі ў 
рускай і ўкраінскай традыцыях.

Такім чынам, павелічэнне колькасці фактычнага матэрыя-
лу дазваляе падысці да высвятлення арэалу і спецыфікі русаль-
най абраднасці, уключаючы і такое пытанне, як заканамернасці 
кантамінацыі ў межах уласна русальных песень, а таксама паміж 
русальнымі песнямі і летнімі – купальскімі і жніўнымі.

Г. Барташэвіч, палічыўшы эпіцэнтрам бытавання русальных 
абрадаў руска-беларуска-ўкраінскае памежжа, адзначыла, што 
«песенная творчасць найбольш пашырана ў беларусаў, вядома 
ўкраінцам, сустракаецца ў сумежных з Беларуссю раёнах у рускіх» 
[2, с. 154]. Аднак для арэальнай характарыстыкі абраднасці гэтага 
недастаткова. Яна ўключае вылучэнне ядра і перыферыі русальных 
звычаяў, якія павінны разглядацца ў кантэксце ўсіх вераванняў пра 
русалку, распаўсюджаных не толькі ў цэнтральнай і перыферыйнай 
частках арэалу, але і за іх межамі.

Русалка – адзін з самых старажытных і загадкавых фальклорна-
міфалагічных вобразаў. За стагоддзі свайго існавання ён значна 
трансфармаваўся, што ўскладняе яго трактаванне і разуменне. 
Складанасць міфалагічнага вобраза русалкі для навукоўцаў заўсёды 
была відавочнай. Розныя даследчыкі (міфолагі, этнографы, фаль-
кларысты) выказвалі самыя разнастайныя меркаванні наконт яго 
першаснай семантыкі. Некаторыя з іх (А. Афанасьеў, А. Весялоўскі, 
Л. Вінаградава) схіляліся да думкі, што русалкі – гэта духі продкаў. 
Другія (Д. Зяленін) звязвалі іх з «закладзенымі» нябожчыкамі, 
г. зн. з тымі, хто памёр заўчасна, ненатуральнай смерцю. Трэція 
(Е. Кагараў, С. Токараў, Т. Златкоўская, В. Сакалова, Г. Барташэвіч) 
атаясамлівалі русалак з духамі прыроды і ўрадлівасці, а іх сувязь з 
памерлымі продкамі лічылі напластаваннямі перыяду хрысціянскай 
Русі. Тым не менш ніводны з названых пунктаў гледжання да сён-
няшняга часу не зрабіўся агульнапрызнаным. Звязана гэта, пэўна, з 
тым, што вобраз русалкі спалучае ў сабе розныя па функцыі жаночыя 
істоты (шкадлівы нячысцік, прыгажуня-тапельніца і разам з тым 
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шаноўная падаўніца добрага ўраджаю), таму немагчыма вызначыць, 
якія з іх з’яўляюцца больш старажытнымі.

Вобраз усходнеславянскай русалкі даволі неадназначны. З аднаго 
боку, праз сувязь з воднай стыхіяй (ракой, возерам, ручаём, радзей – з 
балотам) і лесам яна ўваходзіць у шэраг прыродных духаў. Так, па-
водле павер’я, зафіксаванага на Бабруйшчыне, русалкі ўвосень хава-
юцца ў розныя вадаёмы і там зімуюць, а на Сёмуху выходзяць адтуль, 
блукаюць па лясах і палях, гойдаюцца на арэлях [18, с. 310]. Сувязь 
з вадой і лесам ставіць іх у адзін рад з такімі вобразамі народнай 
дэманалогіі, як вадзянікі і лесавікі. Э. Памяранцава палічыла, што 
русалка з’яўляецца парным вадзяніку жаночым вобразам: «Яна – яго 
жонка, палюбоўніца, дачка, служка, месцамі – нават яго жаночая 
паралель ці гаспадыня воднай стыхіі» [47, с. 76]. 

З іншага боку, русалкі належаць да свету памерлых. У большасці 
выпадкаў інфарманты сцвярджалі, што ў русалак ператвараліся ў 
асноўным дзяўчаты-тапельніцы, а таксама дзеці, што памерлі да 
хрэсьбінаў, радзей – самагубцы. На Беларусі лакальна існавалі спе-
цыяльныя Русальныя дзяды (памінанне продкаў на Русальным тыдні 
ў дзень провадаў русалкі ў жыта – пра гэта больш падрабязна ніжэй).

Акрамя таго, русалкі звязаны з культурнай прасторай – полем, 
дзе яны жывуць, калі жыта красуе, і куды іх прыводзяць падчас 
абраду «Провады русалкі». Паводле народных павер’яў, яны спры-
яюць урадлівасці глебы і добраму ўраджаю. Сакральнае значэнне во-
браза русалкі найбольш поўна выяўляецца менавіта ў абрадзе. Варта 
заўважыць, што ва ўкраінцаў традыцыя абраду «провадаў» не была 
такой багатай і важнай, як у беларусаў і рускіх, і таму, відаць, не 
захавалася. У выніку ўкраінцы звязваюць з русалкамі і Русальным 
тыднем у асноўным абярэгі і засцярогі-забароны.

У рускіх сувязь русалак з культам урадлівасці была больш 
устойлівай. Абрад «Провады русалкі» існаваў у вялікай колькасці 
варыянтаў, аднак паступова зліўся з траецкімі абрадамі або ўвогуле 
перайшоў у гульню. Бадай, толькі беларусы захавалі ўнікальны 
культурны комплекс Русальнага тыдня (мясцовыя назвы тыдня – 
«траецкі май», панядзелка – «дзень русалкі», «Іван-ды-Мар’я»), 
уяўленні і павер’і пра русалак, карагодна-абрадавую гульню з вы-
барам русалкай пары, праводзінамі пары ў жыта, тэматычна шы-
рэйшае, чым у суседзяў, кола песень.

Як адзначаюць даследчыкі, вобраз русалкі вызначаецца 
няўстойлівымі партрэтнымі характарыстыкамі. Нават у межах адной 
мясцовасці сустракаюцца зусім розныя ўяўленні пра знешні выгляд 
русалак, іх месцазнаходжанне і заняткі. Таму больш падрабязна 
разгледзім уяўленні беларусаў пра русалку.
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§ 2. уяўленні беларусаў Пра русалку

Уяўленні беларусаў пра русалак цесна звязаны з вераваннямі, 
песнямі і абрадамі Русальнага тыдня, які ў народным календары 
знаходзіцца паміж Сёмухай і Купаллем: іншымі словамі, прыпа-
дае на канец вясны – пачатак лета. У прыродзе гэта перыяд най-
вышэйшага росквіту: буяе зеляніна, квітнеюць лугі, красуе жыта. 
Менавіта ў гэты час, паводле беларускіх павер’яў, русалкі выхо-
дзяць з вады, каб засцерагчы ніву ад уздзеяння злых сіл, паўплываць 
на плоднасць зямлі, забяспечыць палі вільгаццю. Гэтаму і павінны 
быў садзейнічаць абрад «Провадаў русалкі», падчас якога на ролю 
русалкі выбіралі прыгожую, з доўгімі валасамі дзяўчыну і вялі яе ў 
жыта, спяваючы:

Правяду русалку
У ядраное жыта,
Рана-рана,
У ядраное жыта.
У ядраным жыце
Там русалцы жыці,
Рана-рана,
Там русалцы жыці [8, с. 222–223].

Уяўляліся русалкі ў выглядзе прыгожых маладых дзяўчат з 
расплеценымі доўгімі валасамі і вяночкамі на галаве, радзей – старых 
тоўстых баб з жалезнымі грудзямі, якія пужаюць людзей у жыце, 
альбо напалову дзяўчат, напалову рыбін. Хоць запісаў пра русалак з 
рыбіным хвастом і целам, пакрытым луской, а таксама пра пачварных 
старых баб не так і шмат, узнікае пытанне: ці не з’яўляюцца гэтыя 
рысы рэшткамі старажытных язычніцкіх уяўленняў пра берагіняў, 
архаічных ахоўніц жыцценараджэння, якія адганялі ад роду хваро-
бы, уладарылі над вадой і спрыялі ўрадлівасці глебы, што адбілася на 
іх знешнім выглядзе: рыбін хвост (сувязь з воднай стыхіяй), вялікія 
грудзі (сімвал жаночага жыцценараджальнага пачатку, урадлівасці), 
доўгія валасы (сімвал звышнатуральнай сілы)? Агульнавядома, што 
ўяўленні пра маладых і прывабных русалак, у якіх ператвараюцца 
дзяўчаты і маладыя жанчыны, што памерлі заўчасна на Русальным 
тыдні, асабліва тапельніцы, з’явіліся пазней, пасля хрысціянізацыі 
славянскіх тэрыторый. Тым не менш менавіта вобраз прывабнай 
русалкі найбольш пашыраны ў беларусаў; у яго аснове ляжаць по-
гляды на русалак як на звышнатуральных істот, звязаных з полем і 
расліннасцю, што, відаць, засталося ад былых Русалляў – старажыт-
нага язычніцкага свята, якое ладзілася ў іх гонар. Б. Рыбакоў у свой 
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час падкрэсліваў сувязь гэтага свята «з урадлівасцю палёў, маленнем 
пра дождж і нараджэннем новых каласоў» [53, с. 101].

Згодна з вераваннямі, русалкі здольныя на шкоду: падчас сваіх 
розыграў яны могуць патаптаць жыта, перавесці жывёлу, перабіць 
пакінуты на плоце посуд. Таго, хто працаваў на Русальным тыдні, 
русалкі маглі злякаць ці сурочыць. Яны прывабліваюць падарожных 
сваімі жаласлівымі спевамі, а потым казычуць да смерці. Русалка 
быццам бы выпраменьвае спакуслівую пачуццёвасць, небяспечную 
для людзей. Таму і сустракаюцца сярод песень на сюжэт «Правяду 
русалку» такія радкі: «Правяду русалачку, правяду // Ды й асінкай 
заламлю» [8, с. 220], як рабілі некалі з вядзьмаркамі; «Правяду ру-
салку ў лясок // Няхай яе там з’есці воўк» [37, с. 25]. Яе праводзяць 
«да мяжы», «да ямкі», прыгаворваючы: «Вам, русалачкі, у зямлі 
спаць // А нам, маладым, жыта жаць» [59, с. 148], гэтым самым 
вяртаючы яе ў свет памерлых (бо вядома, што тых, хто памёр нена-
туральнай смерцю, зямля «не прымала», і іх хавалі ў асобных мес-
цах, нейкім чынам звязаных з вадой ці іншасветам, – каля балотаў, 
у равах, з краю поля, на скрыжаванні шляхоў [22, с. 113]).

У абрадзе «провадаў» русалка, наадварот, выступае ў ролі 
дабрадзейкі, якая спрыяе людзям. Калі прааналізаваць усе эта-
пы абраду «Провады русалкі», узяўшы за аснову іх разуменне 
інфармантамі, няцяжка будзе заўважыць, што з русалкай беларусы 
звязвалі свае надзеі на добры ўраджай і шчаслівы шлюб.

Відавочная і сувязь беларускай русалкі са светам памерлых. 
У павер’ях, акрамя агульнага для ўсіх усходніх славян уяўлення пра 
русалак як «закладзеных» нябожчыкаў, сустракаюцца і спецыфіч-
ныя рысы. Так, напрыклад, толькі на Беларусі захавалася традыцыя 
памінання продкаў на Русальным тыдні – так званыя Русальныя 
дзяды (у рускіх такая традыцыя існавала ў межах сёмушна-траец-
кай абраднасці), дзе русалцы адводзілася роля сувязной паміж све-
там жывых і памерлых. Яна сумна ходзіць па могілках, чакаючы 
з’яўлення людзей, выказвае жаданне зноўку стаць чалавекам, апра-
нуць людское адзенне, вярнуцца да штодзённых клопатаў і заняткаў, 
што адбілася ў песнях на сюжэт «На граной надзелі русалкі сядзелі»: 
«Прасілі  русалкі  ў  дзевак  сарочак  //  У  маладзіц  –  намётак», 
«Дзевачкі-сястрыцы // Падайце вадзіцы // …Душа прычасціцца // – 
Жыццё вараціцца» [8, с. 216–218]. Звяртае на сябе ўвагу лагодна-
самотны, шчыры зварот русалак да людзей: «дзевачкі-сястрычкі», 
«маладзічкі-цёткі», «хлопчыкі-брацця». У фальклорных традыцыях 
рускіх і ўкраінцаў не былі зафіксаваны такога кшталту матэрыялы, 
што сведчыць пра адметнасць беларускіх уяўленняў пра русалку.
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§ 3. сПецыФіка абраду Провадаў русалкі

Беларуская русальная абраднасць – з’ява лакальная. Яе 
ядро – Лоеўскі і Брагінскі раёны Гомельскай вобласці, перыфе-
рыя – Веткаўскі, Гомельскі, Рэчыцкі, Нараўлянскі, Лельчыцкі і 
Петрыкаўскі раёны, якія акаляюць ядро з паўночнага ўсходу і 
захаду. Калі весці гаворку пра арэал распаўсюджання русальнай 
абраднасці, нельга не закрануць праблему этнічнай ідэнтыфікацыі. 
Як вядома, тэрыторыі заходняй Смаленшчыны, частак Браншчыны 
і Чарнігаўшчыны, прылеглых да Гомельскай вобласці, з’яўляюцца 
этнічна беларускімі. Русальная абраднасць дадзеных мясцовасцей 
некалі ўваходзіла ў комплекс уласна беларускай абраднасці. Паўстае 
пытанне: чаму тут вобраз русалкі характарызуецца неаднолькавымі 
рысамі, прычым заўважаецца дамінаванне адмоўнага пачатку па 
меры паглыблення ў спрадвечна рускія і ўкраінскія землі з пасту-
повым знікненнем абраду «Провады русалкі» і песеннай традыцыі?

Трэба заўважыць, што гомельска-бранска-чарнігаўскае памеж-
жа – своеасаблівая пераходная тэрыторыя (па В. Ялатаву, ГБЧ-
рэгіён), якая мае сваю гісторыю і вызначаецца агульнасцю мовы і 
фальклорна-этнаграфічных традыцый [19, с. 8]. Менавіта на памеж-
жы трох усходнеславянскіх народаў ішло фарміраванне русальнай 
абраднасці рускіх, украінцаў і беларусаў, якое ў межах нацыяналь-
ных культур дало адметныя варыянты гэтай з’явы. Калі ўлічыць, 
што ГБЧ-рэгіён добра стасуецца з рассяленнем плямён радзімічаў, 
можна было б дапусціць, што карані ўсходнеславянскіх вераванняў 
пра русалку знаходзяцца на тэрыторыі сучаснай Польшчы (згод-
на з летапісам, Радзім са сваім родам прыйшоў ад ляхаў). Аднак у 
польскіх фальклорных матэрыялах фактычнага пацвярджэння дадзе-
нага меркавання не знойдзена. Між тым згадванне пра Русальны ты-
дзень знаходзім як у паўднёваславянскіх народаў (сербаў, харватаў, 
славенцаў), так і ў румынаў [26, с. 269, 291], але без упамінання пра 
саму русалку і яе ролю. Гэта дае падставы гаварыць пра ўнікальнасць 
усходнеславянскага культурнага комплексу Русальнага тыдня.

Ядром самой абраднасці з’яўляецца абрад «Провады русалкі». Яго 
інварыянтная схема ўключае наступныя звёны: 1) русалку ловяць 
на могілках (Нараўлянскі, Брагінскі, Лоеўскі раёны); 2) вядуць на 
горачку ў танок (Веткаўскі, Лоеўскі раёны); 3) вядуць праз галоўную 
вуліцу вёскі (Добрушскі, Лоеўскі раёны); 4) па дарозе ў жыта: 
а) скачуць праз агонь, спаліўшы на ім русалчын вянок (Лельчыцкі 
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раён) ці саламянае пудзіла-русалку (Гомельскі раён); б) русалку 
абмываюць у рэчцы і варожаць на вадзе (Лоеўскі раён); 5) русалку 
вядуць у жыта (прысутнічае па ўсім арэале); 6) разрываюць убранне 
русалкі на часткі, якія нясуць у агароды. Праўда, у такім выглядзе 
абрад захаваўся толькі ў цэнтральнай частцы арэала (Лоеўскі 
раён). Колькасць звёнаў у перыферыйных раёнах непастаянная (ад 
трох да пяці), што непасрэдна звязана з мясцовымі прыроднымі 
асаблівасцямі. Так, наяўнасць ракі непадалёку ад вёскі абумоўлівае 
існаванне такога звяна, як рачное абмыванне русалкі перад провадамі 
яе ў жыта. У пагоркавых мясцовасцях русалку абавязкова вялі ў 
танок на горку і ўжо пасля праз усю вёску праводзілі ў жыта. 
Акрамя таго, у некаторых мясцовасцях назіраецца дэградацыя 
абрадаў. Напрыклад, у Рэчыцкім раёне (в. Заспа) абрад «Провады 
русалкі» страціў свой сакральны сэнс, звязаны з провадамі яе ў 
жыта, у выніку чаго яго структура разбурылася, саступіўшы месца 
шматлікім тэатралізавана-драматызаваным гульнявым дзеянням. 
Аднак і ў іх выразна прасочваецца ідэя шчаслівага шлюбу – адна з 
найважнейшых характарыстык абраду «Провады русалкі».

У залежнасці ад мясцовасці вобраз русалкі ў абрадзе ўяўляўся 
па-рознаму. Гэта магла быць пераапранутая дзяўчына ці саламянае 
пудзіла русалкі (лялька). Самі ж рытуалы «провадаў» адрозніваюцца 
рознымі дэталямі, якія з глыбокай старажытнасці мелі магічны сэнс. 
Напрыклад, у Нараўлянскім раёне русалку праводзілі ў панядзелак 
Русальнага тыдня, а ў Брагінскім раёне – у нядзелю. Нязменным 
заставаўся толькі час русальных свят – другі тыдзень пасля Сёмухі 
(Троіцы). Агульнай жа ідэяй Русальнага (Гранога) тыдня з’яўляліся 
праводзіны вясны і пераход да летняй абраднасці.

Адрозніваўся і час провадаў русалкі ў жыта: поўнач (Лельчыцкі, 
Веткаўскі, Хойніцкі раёны) і поўдзень (Лоеўскі, Брагінскі раёны). 
Звычайна дзяўчаты яшчэ з вечара ішлі збіраць кветкі і віць вянкі: для 
сябе – з васількоў, а для найпрыгажэйшай дзяўчыны, якую выбіралі 
на ролю русалкі, – з розных кветак, акрамя любісціка (кветка, з 
якой рыхтавалі прываротнае зелле). Гэтую дзяўчыну распраналі да 
кашулі і абвівалі гірляндамі кветак, а самі дзяўчаты распляталі сабе 
валасы, накладвалі на галовы вяночкі і ў адных саматканых кашулях 
ішлі за вёску ў жыта. Вядома, што ў старажытнасці існавалі іншыя 
абрады, якія выконвалі голыя жанчыны ці дзеўкі, доўгія валасы 
якіх амаль што да каленаў закрывалі іх целы: гэта быў незвычайны 
абрад выклікання дажджу і ахавальны абрад ад падзення скаціны 
[2, с. 155].
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Калі вялі русалку ў жыта, па дарозе спявалі русальныя песні, 
вадзілі танкі (карагоды). Пасля ўдзельнікі абраду зрывалі з русалкі 
вянок, пакідалі яе ў жыце, а самі разбягаліся. Здаралася, што пе-
рад тым, як развітацца з русалкай, дзяўчаты раскладвалі вогнішча, 
спальвалі на ім вянок русалкі і скакалі праз агонь. Свае ж вянкі 
яны кідалі русалцы наўздагон, а назаўтра збіралі іх, каб аднесці на 
гароды і раскідаць па градках (верылі, што такім чынам яны змогуць 
забяспечыць добры ўраджай).

У Нараўлянскім раёне разам з русалкай выбіралі таксама і ма-
ленькую дзяўчынку на ролю дачкі русалкі. У гэты ж час рыхтавала-
ся і лялька русалкі з саломы. Ляльку спальвалі на вогнішчы, якое 
раскладвалі далёка ад вёскі і ад поля, а пасля гэтаксама скакалі праз 
агонь (зразумела, што ўсе моманты, звязаныя з агнём, збліжаюць 
праводзіны русалкі з купальскай традыцыяй).

Усе веснавыя абрады так ці інакш былі звязаны з горкамі і 
ўзвышшамі (як, да прыкладу, выкліканне вясны). У Веткаўскім 
раёне і русалку праводзілі перш за ўсё на горку, дзе разам з ёй вадзілі 
карагоды, прычым русалка абавязкова знаходзілася ў цэнтры кара-
года. Звычайна тройчы спявалі адну і тую ж песню і ўжо пасля вялі 
русалку ў жыта.

У Нараўлянскім раёне прыходзілі з русалкай на могілкі і спявалі 
там сярод крыжоў русальныя песні, а ў Добрушскім – з удзелам ма-
лых і старых. Вялі яе ў жыта, там распраналі, а зеляніну з яе адзення 
неслі на свае гароды.

Яшчэ напачатку 1990-х гг. гэты ўнікальны абрад захоўваўся ў 
вёсках Дзімамеркі і Шчытцы Лоеўскага раёна, а таксама ў самім 
гарадскім мястэчку Лоеў (тут, праўда, выконваліся не ўсе звёны 
абраду). Так, напрыклад, у Лоеве Русальны тыдзень вызначаўся 
провадамі русалкі ў жыта якога-небудзь гаспадара. Гаспадар ведаў, 
што гэтым вечарам будуць весці русалку, і падрыхтоўваў бочкі з 
дзёгцем. Ганяліся за русалкай, лавілі яе, прывязвалі да дрэва ці да 
слупа і абмазвалі ўсю дзёгцем, каб яна не таптала жыта.

У в. Дзімамеркі абрад «Провады русалкі» сумяшчае ў сабе тры 
культы – расліннасці, урадлівасці і продкаў. Акрамя таго, праз 
усе звёны абраду праходзіць скразная думка пра шчаслівае замуж-
жа. Гэтыя культы найбольш поўна раскрываюцца праз прадмет-
ныя (рэальныя), акцыянальныя (дзеянні) і слоўныя (вербальныя) 
знакі. Да прадметных знакаў абраду «Провады русалкі» адносяцца 
вянкі, якія дзяўчаты плятуць для сябе, для русалкі і для таго, каб 
павесіць іх на крыжы, а таксама адзенне русалкі. Важным тут 
з’яўляецца як выбар кветак, так і час пляцення вянкоў. Напры-
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клад, вянкі, якія трэба павесіць на крыжы, дзяўчаты плятуць пе-
рад захадам сонца і пакідаюць на ўсю ноч на могілках. Для такіх 
вянкоў выкарыстоўваюцца толькі рамонкі. Як вядома, белы колер 
сімвалізуе чысціню, дзённае святло. Аднак на Лоеўшчыне (як і ў 
іншых раёнах Беларусі) ён суадносіцца са смерцю (найбольш вы-
разны прыклад – атрыбутыка пахавальных абрадаў беларусаў, калі 
жанчыны павінны быць на пахаванні толькі ў белых хустках). Таму 
такія вянкі ў выглядзе замкнёнага кветкавага кола сімвалізуюць 
сувязь жыцця – смерці – жыцця ў новай якасці.

Для сябе дзяўчаты плятуць вянкі з васількоў, час квітнення якіх 
прыпадае на момант каласавання жытнёвай нівы. Васількі ўвабралі 
ў сябе колер неба і ў народных уяўленнях у першую чаргу былі звяза-
ны з полем, а часцей за ўсё – з жытам. Жыхары в. Дзімамеркі яшчэ 
і цяпер лічаць гэтыя кветкі дзявоцкімі. У славянскай жа традыцыі 
засеянае поле выступае як знак урадлівасці жанчыны, а сіні колер 
сімвалізуе сталасць.

На вянок русалкі збіраюць усе кветкі і расліны, акрамя любісціка. 
Чырвоная канюшына, ружовыя смолкі, памяранцавая кашка, бе-
лыя рамонкі, жоўтыя дзьмухаўцы, сінія васількі, пераплеценыя 
лісцем папараці – такое багацце палявых кветак абавязковае. Вянок 
русалкі ўбірае ў сябе ўсе асноўныя колеры вясёлкі і разам з адзеннем 
сімвалізуе найвышэйшы росквіт прыроды. Нездарма кветка, якая 
распусцілася, з’яўляецца знакам росквіту жыцця, хоць гэты росквіт 
і нядоўгі.

Адзенне русалкі мае ўрадлівую сілу і абавязкова падрыхтоўваецца 
з галінак бярозы і асіны. Цікава, што са своеасаблівай апазіцыі 
«лісцевыя дрэвы – хвойныя дрэвы» выбіраюцца толькі лісцевыя. 
Тлумачыцца гэта досыць проста: з аднаго боку, хвойныя дрэвы на 
тэрыторыі Усходняй Беларусі амаль адсутнічаюць (калі не ўлічваць 
цэнтралізаваныя лесанасаджэнні і лесапалосы). З іншага боку, зра-
зумела, што садовыя, акультураныя дрэвы з’яўляюцца другаснымі, 
тады як бяроза, асіна, дуб, клён – першасныя (як і палявыя кветкі 
ў параўнанні з садовымі).

Зялёны колер аказвае супакойвальнае ўздзеянне. Гэта галоўны 
колер прыроды. Бяроза ў славянскай міфалогіі лічылася святым 
дрэвам і да сённяшняга часу шануецца як жаночы знак. Асіна, на-
адварот, мае негатыўную семантыку, якая тлумачыцца дзвюма 
асаблівасцямі – дрыгаценнем лісцяў нават пры ціхім бязветраным 
надвор’і (populus tremula – «таполя дрыготкая») і чырванаватым 
адценнем драўніны. Яшчэ і цяпер асіну злучаюць з ведзьмамі, са 
злымі духамі і нават з чортам. Зразумела, чаму для адзення русалкі 
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выбіраюцца менавіта дрэвы з рознабаковай семантыкай: у народнай 
свядомасці гэта падкрэслівае амбівалентнасць вобраза, яго адмоўных 
і станоўчых якасцей.

Вянок і адзенне русалкі, а таксама вяночкі дзяўчат плятуцца з са-
мага світанку, пакуль сонца не высушыць на траве расу. Верылі, што 
менавіта ў гэты час зеляніна поўная жыццёвымі сокамі, здольнымі 
засцерагчы ад негатыўных сіл на працягу дня. Па меры таго як кветка 
будзе завядаць, яе ахоўная энергія будзе памяншацца.

Абрад «Праводзіны русалкі» ў в. Дзімамеркі складаецца з пяці 
звёнаў, якія ўключаюць у сябе наступныя акцыянальныя знакі 
(ці дзеянні): русалку ловяць на могілках, вядуць у «крывы танок» 
(мясцовая назва вяснова-летняга карагоду), вядуць праз усю вёску, 
абмываюць у рацэ, вядуць у жыта, разрываюць убранне русалкі.

Абраную на ролю русалкі дзяўчыну распранаюць да сарочкi 
(а калi валасы ў яе вельмi доўгiя, то i дагала), апранаюць у сплеценую 
сукенку і абвiваюць гiрляндамi з кветак. Варта зазначыць, што рас-
плятанне касы, агаленне дзяўчыны, якая абiраецца на ролю русалкi, 
мае на мэце не знешняе падабенства да гэтых мiфiчных iстотаў. Вядо-
ма, што распускаць косы павiнны ўсе ўдзельнiцы русальнага абраду 
i таму гэта дзея з’яўляецца агульным сакральным момантам.

Пасля неабходных прыгатаванняў дзяўчаты з вянкамi ў ру-
ках iдуць на могiлкі, спяваючы русальныя песнi. Такiя паходы не 
заўсёды заканчваюцца добра: часам хто-небудзь хварэе пасля пера-
пуду. Звычайна хлопцы падстройваюць якiя-небудзь «штучкi», каб 
напужаць дзяўчат: перацягваюць вяроўку ўпоперак вулiцы, ганя-
юцца за дзяўчатамi з крапiвою. Тым самым як бы робяцца спробы 
перанесцi забавы русалак у сапраўднае жыццё. Дзяўчаты пакiдаюць 
вянкi на могiлках (на крыжах сваiх блiзкiх) i вяртаюцца дахаты.

Назаўтра апоўднем вяскоўцы збiраюцца на могiлках – гэта так 
званыя Русальныя дзяды, якiя спраўляюцца на другi тыдзень пасля 
Сёмухi. Неўзабаве памiж дрэвамi i крыжамi з’яўляецца русалка: 
расплеценыя доўгiя валасы, на галаве вянок з жывых кветак, 
зялёнае адзенне з галiнак бярозы, асiны, пераплеценых рамонкамi i 
васiлёчкамi. Яна ўвасабляе духаў продкаў, нагадвае аб тым, каб iх не 
забывалi, ушаноўвалi. Уяўленне пра русалак як духаў продкаў робiць 
iх добрымi дэманiчнымi iстотамi. «Аднак людзі адчуваюць перад ёю 
страх, быццам бы яна нешта дрэннае ім зробіць.  Але ж гэта русалка 
гранога тыдня. І яна ўжо не вадзяная, а тая, якая жыве на дрэвах 
і ў полі. Яна сумна ходзіць паміж могілак, аднак людзі лічаць, што 
яна за імі гоніцца» (запісана аўтарам ад Валянціны Берасневай у 
в. Дзімамеркі Лоеўскага раёна ў 1993 г.).
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Постаць русалкi здаецца чароўнай i нерэальнай, таму дзяўчаты 
спалохана разбягаюцца, а хлопцы пачынаюць лавiць русалку. Лавіць 
русалку азначае падначаленне яе стваральнай сіле, пасля чаго на 
працягу ўсяго абраду яна становіцца пасіўнай, «вядзёнай» воляй 
удзельнікаў абраду.

Дзяўчаты асобна ад жанчын пачынаюць вадзiць карагоды-танкi 
вакол горак з пяску. Горкi насыпаюць загадзя бацькi дзеля таго, каб 
пасадзiць на iх па дзiцяцi (своеасаблiвая ахоўная магiя ад нападаў 
русалкi). Калi дзеткi сядзяць на такiх горках, то iх добра вiдаць 
бацькам і яны не могуць ужо куды-небудзь знiкнуць. Танок-карагод 
называюць крывым, бо водзяць яго па крывой лiнii вакол трох 
удзельніц ці горак з пяску. Падчас руху такі карагод ствараў фігуру, 
падобную на дзве злітыя васьмёркі. На Русальным тыдні ў цэнтры 
«танка» абавязкова павінна знаходзіцца русалка. Яе ловяць, вядуць 
ў цэнтр крывога танка і пакідаюць на горцы, а дзяўчаты пачынаюць 
вадзіць вакол яе свае карагоды. Русалка тут выступае як падаўніца 
добрага шлюбу: менавіта з ёй звязваюць дзяўчаты і хлопцы мары 
аб сямейным шчасці. Старэйшыя жанчыны ў такiх карагодах не 
ўдзельнiчаюць: яны збiраюцца ў каплiцы i спяваюць свае жаночыя 
песнi. Таму неабходна адрозніваць напоўненасць акцыянальных 
знакаў «весці ў “танок”» ад значэнняў «весці праз вёску» і «весці ў 
жыта», нягледзячы на агульны дзеяслоў дзеяння «весці/вадзіць». 
Вызначыць іх сэнс можна толькі ў кантэксце абраду. Так, «весці ў 
“танок”» сімвалізуе прыцягненне ўдзельнікамі абраду (дзяўчатамі і 
хлопцамі) да сябе стваральнай энергіі, якую ў гэты момант увасабляе 
русалка (ідэя шчаслівага шлюбу).

Далей русалку вядуць праз усю вёску два русалы (хлопцы, якім 
даручылі суправаджаць русалку), а за імі ідуць моладзь, жанчыны, 
мужчыны, старыя. Гэты момант абраду захаваў у сабе архаічныя 
рысы: калектыўны характар свята, калі на яго збіраліся і старыя, 
і дзеці, і моладзь, падобна таму, як і язычніцкія ігрышчы ніколі 
не замыкаліся вузкімі межамі. Тым самым выводзяць з вёскі ўсё 
дрэннае – русалка быццам прыцягвае да сябе адмоўныя сілы. Менаві-
та такі сэнс акцыянальнага знака «весці праз вёску» – прыцягненне 
русалкай адмоўнай энергіі і вывад яе з вёскі (злучана з уяўленнямі 
пра палярнасць выявы русалкі).

Шэсце выходзіць за вёску і спыняецца каля ракі. Дзяўчаты аб-
мываюць русалку рачной вадой (знак ачышчэння ад пачуццёвага і 
дэманічнага). Тым часам некаторыя дзяўчыны варожаць, пускаючы 
вяночкі па плыні. Калі сыйдзецца адзін вяночак з другім – значыць, 
дзяўчына выйдзе замуж. Так калісьці наша інфармантка Марфа 
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Фёдараўна наваражыла сабе суджанага: «Вось мы, сяброўкі, з могілак 
набіралі вяночкаў і бягом у рэчку. І вось так: кінем два вяночкі, і чые 
вяночкі сайдуцца, тая замуж пойдзе. Можа, гэта саўпадзенне якое, 
а мая сяброўка кінула, і яны паплылі, паплылі ўмесці, а я ж кінула: 
адзін паплыў, а другі ў траўку, а потым нямножачка пастаяў і 
дагнаў таго вяночка. Тая ж падружка ўперад замуж пайшла, а я – 
тыдні праз два» (запісана аўтарам ад Марфы Жупан (1922 г. н.) у 
в. Дзімамеркі Лоеўскага раёна ў 1993 г.).

Увесь шлях ад рэчкi да поля суправаджаецца песнямi, пры-
меркаванымi менавiта да праводзiнаў русалкi ў жыта. Музыка, 
жарты сцiхаюць, i толькi мелодыя русальнай песнi гучыць над на-
ваколлем: над полем, над дарогаю, над вузенькай палоскай леса, уз-
носячыся ўсё вышэй i вышэй, непасрэдна ў бясконцы блакiт нябёсаў. 
Чым блiжэй становiцца жытнёвае поле, тым больш урачыста гучаць 
словы русальнай песнi, тым больш выразна пералiвы мелодыi:

Правяду русалку да бору,
Ой, рана-не рана, да бору.
А сама вярнуся дадому,
Ой, рана-не рана, дадому.

Правяду русалку да й грушкі,
Ой, рана-не рана, да й грушкі.
А сама вярнуся к падружкі,
Ой, рана-не рана, к падружкі.

Правяду русалку ў шчырай бор,
Ой, рана-не рана, ў шчырай бор.
А сама вярнуся ў таткаў двор,
Ой, рана-не рана, ў таткаў двор. 

(Запісана аўтарам ад Марфы Жупан (1922 г. н.) у в. Дзімамеркі 
Лоеўскага раёна ў 1993 г.).

«Весці ў жыта» пасля акту ачышчэння вадой сімвалізуе выражэн-
не асноўнай ідэі ўсяго абраду – забеспячэнне добрага ўраджаю (культ 
урадлівасці). Усе глядзяць на русалку, а тая, з тугой азiрнуўшыся, 
раптам скiдвае з сябе ўсю зелянiну i кiдаецца праз жыта ў лес. У гэты 
час кожны з прысутных хапае па галiнцы з адзення русалкi i хуцень-
ка вяртаецца ў вёску. Бягуць у агароды i кiдаюць тыя галiнкi хто ў 
гуркi (каб раслi добрыя), хто ў капусту (каб качан быў крэпкi, густы), 
хто ў бульбу. Русалчына адзенне мае магiчную плодную сiлу. Разры-
ванне адзення і вянка русалкі сімвалізуе заканчэнне вясны, надыход 
новай працоўнай пары для селяніна і новага этапу ў прыродзе.
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Пасля гэтага свята працягваецца: людзі збiраюцца ў цэнтры сяла, 
танцуюць i спяваюць аж да поўначы. Дзяўчаты i жанчыны водзяць 
танкi, сядзяць на калодках i ўвесь час спяваюць русальныя песнi.

§ 4. класіФікацыя русальных Песень

Згодна з функцыянальнай класіфікацыяй, толькі рытуальныя 
русальныя песні маюць завершаную жанравую форму як неад’емная 
частка абраду і русальнага карагода. Заклінальныя і велічальныя 
песні фактычна адсутнічаюць. Русальныя карагодныя песні спалу-
чаюцца з такім відам карагода, як «крывы» танок, але яны не ма-
юць выразнай жанравай тыпалогіі, у мастацкім плане вагаючыся ад 
рытуальнасці («Завілі вяночак») да лірычнасці («Васілёк»). 

Гэта ўскладняе класіфікацыю русальных песень, якая немагчыма 
без уліку часава-функцыянальных прымет. Так, абрад «Провады 
русалкі» знаходзіцца ўнутры часавых каардынат Русальнага тыдня: 
другі тыдзень пасля Тройцы – Пятроўскія запускі. Песні тыпу «Пра-
вяду русалку», «Ах, мая русалачка» выконваюцца падчас здзяйснен-
ня абрадавых дзеянняў. Астатнія песні («На граной нядзелі», «Ся-
дзела русалка на белай бярозе», «Русалачкі-зямляначкі») спяваюцца 
на працягу ўсяго Русальнага тыдня і дэманструюць толькі часавую 
функцыянальнасць і асацыятыўную сувязь з абрадам «провадаў», 
утвараючы з ім агульнае семантычнае поле.

Такім чынам, русальныя песні падзяляюцца на дзве групы:
1) песні Русальнага тыдня, звязаныя з абрадавымі дзеяннямі не 

часава, а семантычна;
2) рытуальныя (з матывам «провадаў») і карагодныя песні абраду 

«Провады русалкі».
Адзначаныя групы не перасякаюцца, за выключэннем аднаго вы-

падку, калі выканаўцы падчас абраду выконвалі песню «На граной 
нядзелі» (Добрушскі раён).

У складзе русальных песень вылучаюцца два кантамінаваныя 
тэксты, утвораныя ў выніку аб’яднання матываў розных русаль-
ных песень, а таксама ўласна русальных з купальскімі і жніўнымі. 
У першым выпадку кантамінацыя мае выпадковы, нематываваны 
характар, паколькі аб’ядналіся ў адзін твор тры самастойныя песні 
з яскрава выяўленымі апазіцыямі пачатку і канца. У другім выпад-
ку кантамінацыя міжжанравая: у адзін твор аб’ядналіся русальны 
(«На граной нядзелі»), купальскі («Пятро сына жэня, Ілля дачку 
‘ддае») і жніўны («На новай сялібе пшаніца стаяла») сюжэты. Вось 
прыклад гэтай песні:
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На граной нядзелі русалкі сядзелі,
Ой, рана-рана, русалкі сядзелі.
Русалкі сядзелі, на бога глядзелі,
Ой, рана-рана, на бога глядзелі.
А бог сына жэне, Ілля дочку ‘ддае,
Ой, рана-рана, Ілля дочку ‘ддае.
На новай сялібе пшаніца ж стаяла,
Ой, рана-рана, пшаніца ж стаяла.
Пшаніца ж стаяла, каласком махала,
Ой, рана-рана, каласком махала,
Каласком махала, галаском крычала.
– Дзевачкі ж, сястрычкі, падайце ж вадзічкі,
Ой, рана-рана, падайце ж вадзічкі.
Падайце ж вадзічкі з халоднай крынічкі,
Ой, рана-рана, з халоднай крынічкі.
Цяжка ж мне стаяці, каласком махаці,
Ой, рана-рана, каласком махаці.
Каласком махаці, галаском крычаці,
Ой, рана-рана, галаском крычаці.
Вы ж мяне сажніце, ў снапкі павяжыце,
Ой, рана-рана, ў снапкі павяжыце.
Ў снапкі павяжыце, ў копачкі складзіце,
Ой, рана-рана, ў копачкі складзіце.
Ў копачкі складзіце, цапамі аббіце,
Ой, рана-рана, цапамі аббіце.
Цапамі аббіце, жорнамі змяліце,
Ой, рана-рана, жорнамі змяліце.
Жорнамі змяліце, праскуркі напячыце,
Ой, рана-рана, праскуркі напячыце.
Праскуркі напячыце, у храм аднясіце,
Ой, рана-рана, у храм аднясіце.
У храм аднясіце, людзей накарміце,
Ой, рана-рана, людзей накарміце [65, 1985 г.].

Нягледзячы на структурную аформленасць і змястоўна-сэнсавую 
дасканаласць, такая кантамінацыя не можа лічыцца заканамернай, 
паколькі гэта толькі адзінкавы твор, а тэксты русальных песень самі 
па сабе традыцыйна ўстойлівыя, што ўказвае на выпадковы характар 
кантамінавання. Сама па сабе русальная абраднасць належыць да 
ліку замкнёных у сабе культурных з’яў.

Сюжэтаў русальных песень няшмат. Фактычна яны аб’ядноў-
ваюцца ў два раздзелы, у поўнай адпаведнасці з прыведзенай 
класіфікацыяй: песні на сюжэт «На граной нядзелі русалкі сядзелі» 
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і «Правяду русалку». Іншыя сюжэты прадстаўлены адзінкавымі 
прыкладамі і не маюць шырокага распаўсюджання. Гэта песні на-
кшталт «Ходзіць русалка па вуліцы», «Русалачка, дзе твая дачка?» 
і інш. [8].

Асноўныя матывы русальных песень наступныя:
1) месцазнаходжанне русалкі. Напрыклад:

Сядзела русалка на белай бярозе,
Ой, рана-рана, на белай бярозе.
Сядзела русалка да й песні спявала,
Ой, рана-рана, да й песні спявала.
А я, маладая, да й лета не ўгадала,
Ой, рана-рана, да й лета не ўгадала [65, 1985];

2) русалкі просяць у дзяўчат адзення або вады (напрыклад, 
«Дзевачкі-сястрыцы, падайце вадзіцы»; прыклады такіх песень до-
бра прадстаўлены ў акадэмічным выданні зводу БНТ) [8];

3) канкрэтызацыя месца провадаў русалкі («да броду», «за воду», 
«да йгрушкі», «у шчырай бор») і месца вяртання ўдзельнікаў абраду 
(«дадому», «к падружкі», «ў таткаў двор»). Напрыклад, у запісе 
аўтара:

Правяду русалку да бору,
Ой, рана-не рана, да бору.
А сама вярнуся дадому,
Ой, рана-не рана, дадому.

Правяду русалку да йгрушкі,
Ой, рана-не рана, да йгрушкі,
А сама вярнуся к падружкі,
Ой, рана-не рана, к падружкі.

Правяду русалку ў шчырай бор,
Ой, рана-не рана, ў шчырай бор,
А сама вярнуся ў таткаў двор,
Ой, рана-не рана, ў таткаў двор [65, 1993 г.].

Або:

Правяду русалку да й асінкай заламлю.
Правяду русалку ў шчырай бор,
Сама вярнуся ў таткаў двор.
Правяду русалку за гору,
Сама вярнуся дадому.
Правяду русалку да йгрушкі,
Сама вярнуся ў падушкі,
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Правяду русалку за воду,
Сама вярнуся дадому.
Правяду русалку да й асінкай заламлю,
Правяду русалку да й асінкай заламлю [65, 1982 г.].

У русальных карагодных песнях выяўляецца такая ідэя абрада-
вых песень, як клопаты пра добры ўраджай і шчаслівы шлюб. Нека-
торыя з іх спяваюцца да провадаў русалкі ў жыта, падчас ваджэння 
танкоў. Танок вакол русалкі водзяць пад песню «Ах, мая русалачка». 
Паўторам радка «Малады галубчык» акцэнтуецца ўвага на тым, што 
найбольш турбуе дзяўчат. Вынікае, што ў здзяйсненні мараў дзяўчат 
пра шчаслівы шлюб павінна дапамагчы і русалка. Мелодыя цягучая і 
крыху журботная. Яна льецца манатонна, і толькі ў канцы апошняга 
слупка дзяўчаты «цягнуць» апошні склад: «Іванка-мало-о-ойчы-ы-
ык». Напрыклад, у запісе аўтара:

Ах, мая русалачка,
Летні ты цвяточак,
Вазьмі сабе дзевачак
Ў карагод-таночак.

А сярод тых дзевачак
Малады галубчык,
Малады галубчык,
Залаты пярсцёнак.

А друга галубка – 
Ганначка-малодка,
А трэці галубчык –
Іванка-мало-о-о-йч-ы-ык [65, 1993 г.].

Пасля абраду таксама спяваюць карагодныя песні, толькі з іншым 
зместам – напрыклад, пра вянок русалкі. Напрыканцы абраду яго 
разрывалі, а кветкі кідалі ў агароды, каб быў лепшы ўраджай. У песні 
«Завілі вяночак» таксама выкарыстоўваюцца паўторы радкоў, аднак 
мелодыя ўжо весялейшая, што характэрна для пасляабрадавага вы-
канання. У песні няма той урачыстасці, той адказнасці, якая адчу-
ваецца ў абрадавых песнях. Напрыклад, у запісе аўтара:

Завілі вяночак,
Завілі вяночак
На доўгі гадочак.

На жыта густое.
На жыта густое
Пшано залатое.
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А ён каласісты,
А ён каласісты.
А жней галасісты.

А ў крывога танка,
А ў крывога танка
Не вывяду канца [65, 1993 г.].

Песняй «Ярыца» звычайна заканчваецца свята провадаў русалкі. 
Гуллівая танцавальная мелодыя, звонкі голас спявачкі, унутраны 
рытм кожнага радка і кожнага складу перадае вясёлы, бесклапотны 
настрой удзельнікаў. Напрыклад, у запісе аўтара:

У агародзі ярыца –
Ажно песня ўдаецца.
Сударыня-барыня, ўдаецца,
Сударыня-барыня, ўдаецца.

Ты ж мой хлопчык, ты ж мой пан,
Ды налі ж мне ў стакан.
Сударыня-барыня, у стакан,
Сударыня-барыня, у стакан.

Я б наліў бы хоць і два,
Калі б ты была мая.
Сударыня-барыня, ты мая,
Сударыня-барыня, ты мая [65, 1993 г.].



Гл а в а  7
Паэтыка русальных Песень

§ 1. троПіка

У беларускіх русальных песнях выкарыстоўваюцца та-
кія сродкі сістэмы тропікі, як эпітэт,  увасабленне, 
параўнанне і сімволіка. 

Эпітэт. Пры вызначэнні эпітэтаў мэтазгодна вылучаць наступ-
ныя ўласцівасці дадзенага паняцця: а) вобразнае азначэнне; б) якое 
дубліруе прыкмету, што заключана ў самім азначаемым слове; 
в) якую ў кожным канкрэтным выпадку, у залежнасці ад кантэк-
стуальнай мэтанакіраванасці, важна вылучыць на першы план.

У структурным плане эпітэт уяўляе сабой аднакампанентную 
адзінку, існаванне якой абумоўлена наяўнасцю азначаемага слова 
і пэўнай функцыянальнасцю, якая характарызуецца стварэннем 
неабходнага ўяўлення пра аб’ект, што асабліва актуальна для семан-
тычнага поля каляндарна-абрадавай паэзіі.

У русальных песнях эпітэты выражаны, як і звычайныя грама-
тычныя азначэнні, поўнай і кароткай формай якасных прыметнікаў 
(напрыклад, «жыта густое»).

Між тым у варыянтах русальнай песні на сюжэт «Правяду русал-
ку» сустракаецца спалучэнне «таткаў двор» [37, с. 25], у якім поўная 
форма прыналежнага прыметніка не з’яўляецца эпітэтам. У дадзе-
ным выпадку актуальнай становіцца заўвага Б. В. Тамашэўскага, што 
не ўсе граматычныя азначэнні могуць быць эпітэтамі. Калі  азначэнне 
звужае аб’ём слова і заключае ў сабе канкрэтную прыкмету, яно 
называецца лагічным. Функцыя такога азначэння – вылучыць аба-
значаную з’яву з групы ёй падобных, указаць на прыкметы, якімі 
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яна адрозніваецца. У нашым выпадку спалучэнне «таткаў двор» 
адпавядае прыведзенай схеме слова «таткаў», актуалізуе бінарную 
апазіцыю свой – чужы, што ў семантыцы абраду «Провады русалкі» 
адпавядае тэрнарнай апазіцыі дом (двор) – поле – лес.

У русальных песнях назіраецца размежаванне эпітэтаў па се-
мантыцы і па функцыянальным прызначэнні, якія могуць быць вы-
карыстаны ў якасці двух крытэрыяў для іх класіфікацыі. Так, па 
семантычнай прыкмеце выразна вылучаюцца эпітэты традыцыйныя 
(або пастаянныя), а па прыкмеце функцыянальнасці – характарызу-
ючыя (ці прадметныя).

Паясняльныя эпітэты сустракаюцца ва ўсіх тэкстах русаль-
ных песень і ў плане частотнасці з’яўляюцца найбольш шматлікімі 
(«зеляное жыта», «крывая бяроза», «ядраное жыта»). Трывала 
замацоўваючыся ў песенным ўжытку за пэўнымі словамі, набыва-
ючы устойліва-формульны характар, яны пераходзілі ў разрад ста-
лых, традыцыйных [13, с. 23–24]. Гэтую стадыю А. М. Весялоўскі 
назваў «акамяненнем» – пераўтварэннем эпітэта ў своеасаблівы воб-
разны трафарэт [6, с. 65; 12, с. 24]. Напрыклад, такім трафарэтным 
ён з’яўляецца ў словазлучэнні «зелена дуброва» [8, № 286].

У тэкстах песень пералічаныя эпітэты выконваюць розныя 
функцыі. Па-першае, яны садзейнічаюць стварэнню досыць устой-
лівых вобразаў, якія яскрава выражаюць народныя памкненні да 
дабрабыту: «ядраное жыта», «густое жыта» [8, № 286], «пшано за-
латое» [23, с. 129], «каласочак буйны» [8, № 284] (характарызуючыя 
эпітэты); па-другое, падкрэсліваюць момант росквіту прыродных і 
жыццёвых сілаў (паясняльныя «зеляное жыта» [8, № 281], «малада 
галубка» [37, с. 25]; традыцыйныя «зеляна дуброва» [8, № 286]). 

Увасабленне. У якасці старажытнага сродку засваення свету 
яно звязана з гнасеалагічнымі дэтэрмінантамі раннетрадыцыйнага 
фальклору. Семантычна (у сваёй першааснове) гэта атаясамліванне 
чалавечага і прыроднага як сутнасная характарыстыка старажытнага 
светаўспрымання.

Аналіз русальных песенных тэкстаў паказаў, што ў структурным 
плане ўвасабленне – аднакампанентная адзінка: гэта цэласны вобраз, 
у якім сувязь «чалавек – прырода» фармальна нявыражана, паколькі 
не было неабходнасці яе выяўляць, бо чалавек яшчэ не вылучаў сябе 
з прыроды.

У русальных песнях выяўлены толькі адзінкавыя прыклады 
ўвасабленняў, калі ў ролі адухоўленага выступае аб’ект расліннага 
свету – пшаніца. Адзначым, што словы жыта і пшаніца сустракаюц-
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ца ва ўсіх варыянтах русальных песень на сюжэт «Правяду русалку», 
паколькі непасрэдна ці апасродкавана звязаны з кантэкстам абраду 
«Провады русалкі», але толькі адно з іх і толькі ў адным тэксце вы-
карыстана ў якасці ўвасаблення. Напрыклад:

На новай сялібе пшаніца ж стаяла,
Ой, рана-рана, пшаніца стаяла.
Пшаніца ж стаяла, каласком махала,
Ой, рана-рана, каласком махала.
Каласком махала, галаском крычала,
Ой, рана-рана, галаском крычала… [3, с. 54].

Названая акалічнасць не можа быць вытлумачана ідэйна-
мэтавымі патрабаваннямі абраднасці, таму што здольнасць аду-
шаўляць аб’екты навакольнага свету з’яўлялася пазнавальнай ас-
новай светаўспрымання старажытнага чалавека і, адпаведна, павінна 
была захавацца на ўзроўні вербальных тэкстаў. Верагодна, адсут-
насць увасабленняў у большасці тэкстаў русальных песень звязана са 
спецыфікай эвалюцыі дадзенага жанру – у прыватнасці, з адсутнасцю 
ўмоў далейшага развіцця ў выніку яго закансерваванасці. Наяўнасць 
адзінкавага прыкладу ўвасаблення пшаніцы ў русальнай песні, на 
нашу думку, – з’ява значна больш позняга паходжання, паколькі 
выяўлены ён у тэксце кантамінаванай будовы (аб’яднанне сюжэтаў 
русальных, купальскіх і жніўных песень), што ўказвае на трансфар-
мацыю названых жанраў і штучнасць падобнага новаўтварэння, – 
гэта, дарэчы, не ўплывае на яго мастацкія вартасці.

Параўнанне. Як зазначае А. М. Весялоўскі, параўнанне абапі-
раецца на больш ці менш выразнае ўсведамленне раздзеленасці ча-
лавека і прыроды: гэта ўжо празаічны акт свядомасці [5, с. 146]. 
Названы троп характэрны для твораў пазнейшага паходжання і менш 
уласцівы старажытнай песеннай паэзіі, чым, відаць, тлумачыцца 
практычная яго адсутнасць у русальных песнях. У параўнанні сло-
вы захоўваюць свае намінатыўныя значэнні, што адрознівае яго ад 
метафары.

У параўнанні (ці вобразным слоўным выразе) з’ява, якая 
адлюстроўваецца, прыпадабняецца да другой з’явы на аснове якой-
небудзь агульнай для іх прыкметы з мэтай выяўлення ў аб’екце 
супастаўлення новых, важных уласцівасцей. Каштоўнасць параў-
нання як мысліцельна-пазнаваўчага акта заключаецца ў тым, што 
збліжэнне розных прадметаў дапамагае выявіць у аб’екце, акра-
мя асноўнай прыкметы, шэраг дадатковых, што значна ўзбагачае 
ўяўленне аб ім.
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Параўнанні ў русальных песнях маюць тры структурныя кам-
паненты: 1) прадмет параўнання (ці аб’ект); 2) сродак, з дапамогай 
якога адбываецца параўнанне (ці вобраз); 3) злучнік як, што звязвае 
аб’ект і вобраз у адну сэнсавую адзінку. Падставай для параўнання 
выступае агульная для першага і другога кампанентаў прыкмета. 
Яна можа быць ідэнтыфікавана як фармальна нявыражаны сродак 
параўнання.

У русальных песнях прадстаўлены ідэалізуючыя параўнанні, 
функцыя якіх – не толькі па-мастацку прыўзняць аб’ект параўнан-
ня, але і прадставіць ідэальны вобраз рытуальна жаданага. Менавіта 
такім чынам у русальнай песні «На граной нядзелі» замаўляецца 
жытнёвы палетак: 

А мой каласочак,
Як яварочак,
Рана-рана,
Як яварочак.
А мая жыцінка,
Як праскурачка,
Рана-рана,
Як праскурачка [8, с. 220].

Сімволіка. Для аналізу русальных песень мэтазгодна выка-
рыстоўваць менавіта паняцце сімволікі як найбольш характэрнае 
для фальклорнай сістэмы тропікі і больш шырокае, чым паняцце 
«сімвал», таму што яно ўключае ў сябе «два асноўныя сродкі пера-
дачы – вобраз-сімвал і сімвалічную сітуацыю» [9, с. 306]. 

Як паказаў аналіз тэкстаў беларускіх русальных песень, усе 
выяўленыя сімвалічныя сітуацыі (сімвалічнае дзеянне + сімвалічны 
прадмет) і вобразы-сімвалы з’яўляюцца вербальным адлюстра-
ваннем канкрэтных абрадавых дзеянняў, прадметна-рэчыўнай 
атрыбутыкі абраду або ўласна яго ўдзельнікаў. Прычым заўважана, 
што сімвалічныя сітуацыі і вобразы-сімвалы ў залежнасці ад свайго 
функцыянальнага прызначэння выяўляюць сувязь або з аграрнымі 
матывамі, або з любоўна-шлюбнымі. Акрамя таго, адны і тыя ж 
сімвалічныя сітуацыі і вобразы-сімвалы сустракаюцца амаль ва 
ўсіх разнавіднасцях русальных песень, у сэнсавым плане часткова 
супадаючы, часткова рознячыся, што абумоўлена спецыфікай іх 
выкарыстання. Так, напрыклад, у русальных песнях сустракаюцца 
сімвалічныя сітуацыі звівання (сімвалічнае дзеянне «віць») вянкоў 
(сімвалічны прадмет), што звязана як з замужжам, так і з аграрнымі 
матывамі. Напрыклад:
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Завілі вяночак,
Завілі вяночак
На доўгі гадочак,
На жыта густое,
На жыта густое,
Пшано залатое.

«Завіць» вянок тут адпавядае апошняму звяну інварыянтнай 
структуры абраду «Провады русалкі» – разрыванню вянка і адзення 
русалкі, што тлумачыцца як сімвалічнае заканчэнне абраду. Вя-
нок у дадзеным кантэксце мае плодную сілу і выступае сімвалам 
урадлівасці, паколькі яго часткі ўдзельнікі абраду неслі ў свае агаро-
ды, дзе кідалі на грады, забяспечваючы такім чынам добры ўраджай.

Вобраз суджанага ў русальнай карагоднай песні «Ах,  мая 
русалачка» перадаецца традыцыйным для дадзенай тэматыкі 
іншасказаннем «малады  галубчык», суджанай – «галубка» [23, 
с. 128–129]. Названыя вобразы са старажытных часоў вядомы фаль-
клору многіх народаў свету як сімвал закаханай пары.

§ 2. сістэма вобразаў

Вопыт тэарэтыкаў літаратуры і фальклору ў класіфікацыі дзей-
ных асоб мастацкіх твораў на галоўных і другасных дае падставу 
казаць, што ў складзе русальных песень вылучаюцца дзве катэгорыі 
паэтычных вобразаў, якія класіфікуюцца па прыкмеце актыўнасці-
пасіўнасці ў дачыненні да абрадавых дзеянняў:

1) адзінкавы цэнтральны, які семантычна і функцыянальна звя-
заны з абрадам «провадаў», – сама Русалка;

2) другасныя, ці фонавыя, якія «дзейнічаюць» у тэкстах з любоў-
на-шлюбнай ці сямейна-побытавай тэматыкай, – вобразы дзяўчат, 
маладых жанчын, Пятрышчы.

Вобраз Русалкі
І цэнтральны, і другасныя вобразы характарызуюцца высокай 

ступенню ўмоўнасці, выражаючы пэўны эмацыянальны стан і не 
патрабуючы псіхалагізацыі. Асноўная ўвага ў творах сканцэнтрава-
на на галоўнай дзейнай асобе абраду – Русалцы, тады як другасныя 
вобразы прадстаўлены даволі сціпла – у адзінкавых тэкстах. Та-
кая дыферэнцыяцыя – з’ява заканамерная; яна абумоўлена стара-
жытным светаразуменнем, калі прыярытэт, як правіла, аддаваўся 
максімальна спрыяльнаму носьбіту сакральнага дзеяння, з якім 
звязваліся плённыя вынікі.
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Семантыка цэнтральнага вобраза дваістая: з аднаго боку, Русал-
ка – падаўніца ўраджаю, здольная паўплываць на плоднасць зямлі, 
добрае замужжа, забяспечыць урадлівасць палёў, а з другога – 
дэманічная істота, нячысцік з яскравым несупадзеннем прывабнага 
выгляду і ўнутранай сутнасці. Адпаведна такую ж рознапланавую 
накіраванасць маюць і сродкі стварэння вобраза Русалкі, што вы-
тлумачвае, у прыватнасці, адсутнасць сярод іх эпітэтаў-азначэнняў і 
наяўнасць непасрэдных апісанняў усяго, што тычыцца Русалак. Так, 
звяртаецца ўвага на заняткi Русалак на Граным (Русальным) тыдні:

На граной нядзелі
Русалкі сядзелі,
Ой, раны-раненькі,
Русалкі сядзелі.
Русалкі сядзелі
На дзевак глядзелі,
Ой, раны-раненькі,
На дзевак глядзелі [8, с. 214–215];

ці:

Ходзіць русалка па вуліцы,
Заве Пятрышчу к сабе на гулі [8, с. 221];

ці:
Русалачкі,
Зямляначкі,
На дуб лезлі,
Кару грызлі,
Зваліліся,
Пабіліся,
Тройца! [8, с. 224].

Акцэнтуецца самараскрыццё вобраза з дапамогай маналога-зваро-
ту да людзей: «Дзевачкі-сястрыцы, Падайце вадзіцы», «Маладзіцы-
цёткі, дайце нам намёткі, Хлопчыкі-брацця, Вы спляціце лапці», 
«Падайце вадзіцы Душу прычасціці, Душа прычасціцца – Жыццё 
вараціцца» [8, с. 216–217]. Паэтычнае апісанне абрадавага моманту 
провадаў Русалкі ў жыта характарызуе, з аднаго боку, стаўленне 
людзей да Русалкі як да стваральнай істоты:

Правяду русалку
Із бору да бору,
Рана-рана,
Із бору да бору.
Із бору да бору
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Ў зялёну дуброву,
Рана-рана,
Ў зялёну дуброву.
Ў зялёну дуброву,
У ядраное жыта,
Рана-рана,
У ядраное жыта,
У ядраном жыце
Там русалцы жыці,
Рана-рана,
Там русалцы жыці! [8, с. 222–223].

З другога боку, бачна асэнсаванне разбуральнай сілы русалак:

Правяду русалку, правяду,
Да й асінкай заламлю,
Каб тая русалка
па жыце не хадзіла,
Майго жыта не ламіла» [8, с. 222].

Неабходна падкрэсліць, што павага, шанаванне, прыязнасць, 
жаданне задобрыць дэманічных істот дасягаецца з дапамогай памян-
шальна-ласкальных суфіксаў:

Вам, русалачкі, вяночкі,
А нам, маладым, сярпочкі.
Вам, русалачкі, у зямлі спаць,
А нам, маладым, жыта жаць [23, с. 148].

Адзначым, што велічанне Русалкі не атрымала развіцця: сустра-
каецца толькі ледзь выражаны элемент велічання з дапамогай па-
мяншальна-ласкальных суфіксаў, як у песні «Ах, мая русалачка» 
[23, с. 128–129].

Як бачым, на вербальным узроўні ў вобразе Русалкі не замаца-
валіся адзнакі зрокава ўспрымаемай асобы абраду «провадаў» 
(дзяўчыны, якую выбіраюць на ролю Русалкі), хоць ва ўяўленнях 
беларусаў русалка існуе як маладая, прыгожая, з доўгімі валасамі. 
Прыярытэтная роля аддаецца апісанням, з дапамогай якіх матэ-
рыялізуюцца ўяўленні пра абрадавую сутнасць вобраза Русалкі, што, 
у прыватнасці, і надае яму самадастатковасць.

Фонавыя вобразы

З катэгорыі фонавых дакладна акрэслены толькі персаніфікаваны 
вобраз Пятрышчы, раскрыццё якога адбываецца праз дыялог з Ру-
салкай: 
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Ходзіць русалка па вуліцы,
Заве Пятрышчу к сабе на гулі:
– Хадзі, Пятрышча, ка мне на гулі.
– А не пайду я, русалачка,
А не пайду: цёмна ночка.
А буду жыцейка пільнаваці,
Каб русалачцы не ламаці» [8, с. 221–222].

У тэкстах прысутнічаюць і іншыя «персанажы» – у выглядзе 
абагульненай першай асобы, ідэнтыфікацыя якой адбываецца праз 
непасрэдныя апісанні дзеянняў ці ўчынкаў, якія яна здзяйсняе. На-
прыклад, «Ах, мая русалачка» [23, с. 128–129], «Ой, Васіль, ты мой, 
Васілёчак, // Бярозавы мой цвяточак! // Часам я цябе садзіла, // 
Другім часам палівала, // Трэцім часам сарывала! » [59, с. 112]. Акра-
мя таго, існуе адзінкавы тэкст, у якім на зварот русалак да дзяўчат 
даць ім вадзіцы падаецца іх адказ: «– Не дадом вадзіцы, // Дадом 
каланіцы, // Ой, рана-раненька, // Дадом каланіцы» [8, с. 218]. Ука-
занне на дзяўчат вынікае з кантэксту, які выяўляе аднанакіраваныя 
формы адносінаў паміж вылучанымі і нявылучанымі вобразамі:

1) русалкі звяртаюцца да дзяўчат, маладзіц, хлопцаў з просьбамі, 
аб здзяйсненні якіх на ўзроўні песенных тэкстаў не паведамляец-
ца (але ж ёсць сведчанні, што ў адказ людзі пакідалі ім на кустах 
 адзенне, палатно, ніткі);

2) русалку праводзяць у жыта (зафіксавана ў большасці тэкстаў).
Такім чынам, з усяго вышэйадзначанага відаць, што галоўная 

роля ў стварэнні паэтычных вобразаў русальных песень належаць 
апісанням-характарыстыкам. Актыўнае ўжыванне апісальнасці і 
зусім нязначнае выкарыстанне азначальнасці ў дачыненні да воб-
разаў русальных песень – спецыфічная рыса рытуальнай паэтыкі 
увогуле, калі ўвага канцэнтравалася перш за ўсё на дзеяннях, што 
ў сваю чаргу вымагала вылучэння адпаведных сродкаў вербальнай 
перадачы інфармацыі.

Асацыятыўна-семантычныя сувязі вобраза Русалкі

Навуковае вывучэнне вобразных сістэм фальклорных твораў як 
празаічных, так і паэтычных жанраў мае на ўвазе даследаванне трох-
баковага характару:

 ● першасны семантычны і функцыянальны аналіз;
 ● класіфікацыя вобразаў па ступені іх ўдзелу ў сюжэце;
 ● выяўленне сродкаў стварэння вобразаў.

Аднак для дасканалага разумення і поўнага ўяўлення пра се-
мантыку вобразаў вывучэння вобразных сістэм з гэтых трох бакоў 
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недастаткова. Варта звярнуць увагу на ўзроўні іх асацыятыўна-
семантычных сувязей, у нашым выпадку – вобраза Русалкі.

Вывучэнне этнаграфічных і фальклорных характарыстык вобра-
за Русалкі дазволіла вылучыць асноўныя канстанты яго сувязей, да 
якіх адносяцца:

 ● узровень кампанентаў прыроднага характару: зямля, зеляніна 
(у шырокім сэнсе – дрэвы, кусты, травы, кветкі), вада (у тым ліку і 
ападкі);

 ● узровень бытавых кампанентаў пераходнага характару: пры-
ручаныя жывёлы (конь) і акультураныя расліны (жыта, пшаніца, 
капуста, авёс);

 ● узровень бытавых культурных кампанентаў: адзенне, ежа.
Адзначым, што сутнасныя рысы цэнтральнага вобраза Русалкі 

перадаюцца не проста праз яго адносіны да вылучаных кампанентаў, 
а праз іх адносіны да міфалагізаваных зямлі, вады, зеляніны, каня 
і г. д. І гэта, відаць, тыпалагічная рыса ўсёй абрадавай паэзіі, інакш 
цяжка зразумець механізмы міфалагічнай семантызацыі вобразаў. 
Таму варта падкрэсліць, што з псіхалагічнага пункту гледжання 
з’яўленне вобраза заўсёды прыцягвае звязаныя з ім уяўленні, выра-
жэннем якіх з’яўляецца кола паняццяў (напрыклад, нараджэнне жы-
вой зеляніны; зямля, якая дае добры ўраджай і г. д.). Высвятляецца, 
што паміж цэнтральным вобразам русальных песень і вылучанымі 
міфалагічнымі і міфалагізаванымі кампанентамі існуе асацыятыўная 
сувязь. Нагадаем, што пад асацыяцыяй маецца на ўвазе сувязь паміж 
асобнымі ўяўленнямі, калі адно з іх выклікае другое; у псіхалагічным 
аспекце гэта сувязь, якая ўзнікае пры пэўных умовах паміж двума 
і больш псіхічнымі ўтварэннямі (адчуваннямі, рухальнымі актамі, 
успрыняццямі, ідэямі). 

а) Зямля 
У народных павер’ях зямля – увасабленне жаночага пачатку, 

якое адначасова ўлонне жыцця, параджальная сіла і сіла паглыналь-
ная, смертаносная. Адпаведна такую ж амбівалентную семантыку 
набываюць звязаныя з ёю абрады і цэнтральныя вобразы песенных 
тэкстаў. Дастаткова прыгадаць наступны прыклад:

Правяду русалку да ямкі,
А сама вярнуся да мамкі
<...>
Вам, русалачкі, у зямлі спаць,
А нам, маладым, жыта жаць [59, с. 148].
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У русальнай песні выразна прасочваецца амбівалентнасць вобраза 
Русалкі. Так, тэкставае ўказанне на яе праводзіны «да ямкі» семан-
тычна можа быць суаднесена з традыцыяй славянскіх пахавальных 
абрадаў, «дзе зямля выступала ў якасці натуральнага месца пахаван-
ня для памерлых сваёй смерцю, тады як памерлых ненатуральнай 
смерцю (“закладзеных”) зямля не прымала, і таму іх хавалі у асоб-
ных месцах, так ці інакш звязаных з іншасветам ці вадой (балоты, 
равы, скрыжаванні шляхоў, край поля і інш.). Пры гэтым такія 
нябожчыкі прылічваюцца да нячысцікаў: яны ці самі ўступаюць у 
сюжэтныя сувязі з імі, ці ператвараюцца ў іх прадстаўнікоў (упы-
ры, ведзьмакі, русалкі, кікімары і г. д.)» [22, с. 113]. Названая 
акалічнасць указвае на матэрыялізацыю ўяўленняў з негатыўнай 
семантыкай Русалкі. Між іншым наступныя радкі песні – «Вам, 
русалачкі, // У зямлі спаць, // А нам, маладым, жыта жаць» – адпа-
вядаюць семантыцы «прыбірання на лета» Масленкі: своеасаблівая 
ілюстрацыя аграрнай магіі як выражэнне, па-першае, уяўленняў пра 
Русалак – падаўніц добрага ўраджаю, спрыяльніц урадлівасці глебы; 
па-другое, провады Русалак як умова іх знікнення дзеля надыходу но-
вай пары ў земляробчым годзе, непасрэднае ўказанне на заканчэнне  
веснавых святаў. 

Сувязь семантыкі вобразу Русалкі з міфалагізаванай зямлёй 
мае апасродкаванае выражэнне, чаму садзейнічала здольнасць ча-
лавечага мыслення да кадзіроўкі інфармацыі магічнага кшталту, а 
таксама апеляцыі да асацыятыўнасці, якая будуецца па прынцыпе: 
амбівалентнае ўяўленне выклікае амбівалентнасць вобразаў. Мяр-
куем, што механізм функцыянавання асацыятыўнай сувязі мае на-
ступны выгляд: звесткі пра семантыку зямлі ў свядомасці чалавека 
пэўным чынам ўплывалі на фарміраванне яго ўяўленняў (звестак) 
пра звязаныя з ёю вобразы, з’яўленне якіх суправаджалася прыцяг-
неннем адпаведнай інфармацыі ў межах неабходнай для абрадавага 
кантэксту семантыкі – у прыватнасці, існуючых уяўленняў пра дадзе-
ны вобраз на аснове псіхалагічна-асацыятыўнага падабенства з вядо-
мым дагэтуль разуменнем семантыкі абагульненых міфалагізаваных 
паняццяў тыпу зямлі і інш.

б) Зеляніна
У якасці зеляніны ў русальных песнях выступаюць – травы, 

кветкі, кусты, дрэвы. У розных міфа паэтычных традыцыях расліны 
разглядаюцца як сімвалы росквіту, урадлівасці, багацця, новага 
жыцця. Прынята лічыць, што міфа лагізацыя расліннага свету звя-
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зана з проціпастаўленнем дома (абжытай чалавекам прасторы) лесу 
як прыстанішчу злых духаў і г. д. (пар.: лесавік, Баба-Яга і інш.).

У русальных песнях сувязь вобраза Русалкі з зелянінай арганічная 
(што, улічваючы прыналежнасць Русальнага тыдня да «зялёных» 
святаў, заканамерна): у большасці тэкстаў яе праводзяць «із бору 
да бору, ў зелену дуброву» [8, с. 219, 222, 223]; у час сваіх розыграў 
Русалкі сядзяць «на крывой бярозе» [8, № 179], лезуць «на дуб»  
[8, с. 223], уступаюць у размовы з людзьмі, просячы ў іх «вадзіцы 
ды з-пад той вярбіцы», каб атрымаць магчымасць «краскі сабіраці» 
[8, с. 217].

Такім чынам, аналіз прыкладаў паказаў: сувязь вобразу Русалкі 
з зелянінай арганічная, што пацвярджае нават агульная для сёмуш-
на-траецкай, куставай і русальнай абраднасцей назва – «зялёныя 
святы», паколькі прыпадаюць яны якраз на перыяд росквіту прыро-
ды, калі буяе зеляніна дрэў, квітнеюць лугі, каласуюцца жытнёвыя 
палеткі, саспяваюць для першага ўкосу травы. Таму не дзіўна, што 
і на ўзроўні песенных вобразаў адбілася іх сувязь з міфалагізаванай 
жывой зелянінай, прычым праз непасрэднае тэкставае ўказанне – 
«Русалка».

в) Вада 
Ва ўяўленнях народаў славянскага свету вада, таксама як і зям-

ля, мае амбівалентную семантыку: гэта і «першакрыніца жыцця, 
увасабленне жаночага (нараджальнага) пачатку», і «грозная, раз-
буральная, небяспечная стыхія» [30, с. 26–27]. Як глабальная ка-
тэгорыя, яна мае шэраг мадыфікацыйных адгалінаванняў, якія на 
ўзроўні вобраза Русалкі з катэгорыі цэнтральных прадстаўлены як 
«вадзіца з халоднай крыніцы»/мора. У адрозненне ад семантыкі 
зямлі амбівалентнасць значэння вады ў дачыненні да Русалкі не ад-
люстравалася: ва ўсіх выпадках пададзена станоўчая роля апошняй у 
ажыцяўленні пэўных сакральных дзеянняў. Акрамя таго, сувязь на-
званых вобразаў з вадой экспліцыруецца непасрэдна, што абумоўлена 
спецыфікай адпаведнага абрадавага кантынууму.

Вобраз Русалкі экспліцыруе прамую сувязь з вадой, прычым яна 
зафіксавалася не толькі на ўзроўні песенных тэкстаў, але і ў вера-
ваннях, уяўленнях пра русалак. Таму неабходна адзначыць, што 
калі ў песнях семантыка вады ў дачыненні да русалак адназначна 
станоўчая, то ў празаічных тэкстах – амбівалентная [23, с. 258]. Так, 
у першым выпадку вада «з халоднай крыніцы» выступае сродкам, з 
дапамогай якога русалкі здольныя вярнуцца да чалавечага жыцця, 
да людскіх клопатаў і заняткаў:
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Падайце вадзіцы
З халоднай крыніцы, <…>
Душу прычасціці, <…>
Душа прычасціцца –
Жыццё вараціцца, <…>
Тады будзем з вамі
Краскі сабіраці, <…>
Песенькі пяяці [8, с. 216–217];

у другім выпадку мадыфікацыяй вады выступае мора:

Русалачка, купалачка,
Дзе твая дачка Наталачка?
– На моры купалася,
На беражочку сушылася [8, с. 224].

Не выклікае сумненняў той факт, што прыведзеныя прыклады 
адлюстроўваюць значна больш познюю стадыю ўяўленняў пра ру-
салак як памерлых ненатуральнай смерцю – з аднаго боку – і запа-
зычання тыповых для купальскіх песень сюжэтаў аб нараджэнні ў 
Русалкі дачкі – з другога. Невыпадкова дадзеная семантыка звязана 
менавіта з групай песенных тэкстаў Русальнага тыдня і не мае дачы-
нення да песень абраду «Провады русалкі», якія вылучаюць значна 
больш старажытны пласт уяўленняў пра русалак як падаўніц добрага 
ўраджаю [23, с. 260–261].

Такім чынам, сувязь вобраза Русалкі з вадой мае прамое выра-
жэнне, што заканамерна, улічваючы яго семантычную напоўненасць.

Кампаненты пераходнага характару

Русальныя песні змяшчаюць дзве разнавіднасці кампанентаў, 
якія знаходзяцца на памежжы прырода- і культураэлементаў: 
акультураныя жывёлы (конь) і расліны (жыта, пшаніца, капуста, 
пшано). На першы погляд можа падацца дзіўным, чаму жывёлы 
і расліны, ідэнтыфікаваныя як акультураныя, не належаць да 
культураэлементаў. У дадзеным выпадку мы маем на ўвазе глабаль-
ныя эвалюцыйныя характарыстыкі гэтых паняццяў, якія ўказваюць 
на іх прамежкавы статус паміж уласна прыродным і культурным.

а) Акультураныя жывёлы (конь)
У розных міфапаэтычных традыцыях жывёлы, у тым ліку 

і прыручаныя (конь, казёл, баран, сабака, карова і г. д.), часам 
фігуруюць у якасці бостваў (асабліва ў егіпецкай, ацтэкскай, 
індуісцкай, кітайскай і іншых міфалогіях), дэміургаў, культурных 
герояў, трыксцераў, татэмных продкаў, духаў-апекуноў прыродных 
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угоддзяў, памагатых міфалагічных персанажаў або іх атрыбутаў ці 
сімвалаў, а таксама іпастасяў антрапаморфных персанажаў ці іх 
часавых, выпадковых форм.

Вытокі ж міфалагічных павер’яў і ўяўленняў пра каня звяза-
ны, відаць, перш за ўсё з яго роляй у жыцці земляробчых народаў 
старажытнасці. Невыпадкова конь уваходзіць у шэраг сімвалаў-
абазначэнняў дванаццацігадовага каляндарнага цыкла ў народаў 
Усходу. Ва ўяўленнях народаў славянскага свету конь «уплывае на 
здароўе чалавека і пладароддзе нівы, засцерагае ад нячыстай сілы і 
прыносіць удачу» [29, с. 87]. 

Складальнік знакамітага «Сравнительного словаря мифологиче-
ской символики в индоевропейских языках» (1996) М. М. Макоўскі 
заўважыў, што конь, з’яўляючыся «сімвалам вады і агню, а таксама 
злых магічных сіл, непасрэдна звязаны з русалкай. Русалка нярэдка 
можа прымаць аблічча каня: пар. руск. русалка, але стар. англ. hros 
«конь» + і.-еўрап. «аr» – «перыферыя, Хаос» – «аl», «оl» – «чарадзей-
ства, бедства, смерць» [34, с. 105]. І сапраўды, у рускіх існуюць даволі 
цікавыя ўяўленні пра русалак у вобразе каня. Русалкай называлі 
створанае асаблівым спосабам пудзіла каня, …калі, напрыклад, з 
рыззя рабілі морду, як у каня, прымацоўвалі бараду, хвост і холку 
рабілі з каноплі або трымалі на кійку конскі чэрап. Русалка-конь 
вядома толькі ў рэгіёнах славяна-цюркскіх кантактаў, дзе ўсходнімі 
славянамі маглі быць запазычаны старажытныя цюркскія ўяўленні 
пра сувязь каня з вадой і ўрадлівасцю. Аднак у рускіх на ўзроўні 
песенных тэкстаў яны не зафіксаваліся. Што тычыцца беларускай 
традыцыі, то такія ўяўленні характэрны для купальскіх абрадаў, 
калі чэрап каня чаплялі на доўгую жэрдку і падпальвалі, аднак пе-
сень з такім матывам няма.

Як бачым, сувязь вобраза Русалкі з міфалагізаваным канём 
толькі асацыятыўная.

б) Акультураныя расліны
З вобразам Русалкі найчасцей суадносяцца такія акультураныя 

расліны, як жыта і пшаніца, радзей – проса, што заканамерна, калі 
мець на ўвазе семантыку гэтага вобраза, яго непасрэдную сувязь з 
культам урадлівасці. Так, сувязь Русалкі з жытам праяўляецца не 
толькі ва ўяўленнях, але і на вербальным узроўні, што зноў-такі 
абумоўлена яе функцыянальнай накіраванасцю – быць падаўніцай 
добрага ўраджаю (і не толькі жыта): «Правяду русалку // У ядраное 
жыта, // У ядраным жыце // Там русалцы жыці» [8, с. 222–223] ці 
«Там русалкі ў жыце зялёным сядзелі» [8, с. 220]. Апасродкаваная 
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сувязь вобраза Русалкі з урадлівасцю праяўляецца ў песні «Завілі 
вяночак // На доўгі гадочак. // На жыта густое, // Пшано залатое» 
[37, с. 25]: размова вядзецца пра вянок Русалкі, які, згодна з 
народнымі ўяўленнямі, мае плодную сілу, таму яго напрыканцы 
абраду «провадаў» раздзіралі, а часткі неслі ў агароды, каб кінуць 
на грады.

Як бачна, сувязь Русалкі з акультуранымі раслінамі выражана 
непасрэдна – праз паведамленні ўдзельніц абраду. 

Узровень бытавых культурных кампанентаў: адзенне, ежа

У русальных песнях дадзены ўзровень у дачыненні да цэнтраль-
ных вобразаў прадстаўлены адзеннем і ежай. Як вядома, у розных 
народаў названым атрыбутам абраднасці надавалася не меншая ўвага, 
чым аб’ектам пакланення, сукупнае выкарыстанне якіх павінна было 
прывесці да плённых вынікаў. Нярэдка такія абрадавыя атрыбуты з 
часам пераходзілі ў разрад сімвалічных.

Вобраз Русалкі выяўляе сувязь з адным з вылучаных кампанентаў 
культураэлементаў – адзеннем, прычым выяўлена яна толькі ў гру-
пе тэкстаў на сюжэт «На граной нядзелі», дзе Русалкі просяць у 
дзяўчат сарочак, у маладзіц – намётак, у хлопцаў – лапці: «Дзевачкі 
сястрычкі, дайце нам сарочкі» [8, с. 218], «Маладзічкі-цёткі // 
Дайце нам намёткі» [8, с. 220], «А хлопчыкі-браццы, // Вы спляціце 
лапці» [8, с. 215]. Пералічаныя прыклады ідэнтыфікуюць больш 
познія, хрысціянізаваныя ўяўленні пра Русалак як пра душы 
заўчасна памерлых дзяўчат, «закладзеных» нябожчыках, якія шля-
хам далучэння да чалавечай вопраткі здольныя вярнуцца да жыцця.

Вобраз Русалкі, такім чынам, выяўляе непасрэдную сувязь з 
узроўнем бытавых культурных кампанентаў, што праяўляецца праз 
іх асабістыя звароты-просьбы да людзей.

§ 3. камПазіцыя русальных Песень

Эмпірычнае вывучэнне тэкстаў русальных песень выявіла неад-
народнасць іх кампазіцыйнай парадыгмы. Так, з аднаго боку, у ру-
сальных песнях вылучаны наступныя кампаненты, якія фарміруюць 
кампазіцыю: а) агульныя месцы, ці слоўныя формулы; б) змяненне 
пунктаў гледжання на тое, што адлюстроўваецца, і форм маўленчай 
плыні (маналог, дыялог і мадыфікацыя аповеду – аповед-маналог-
зварот). З другога боку, у пабудове русальных песень важную ролю 
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адыгрываюць спецыфічныя кампазіцыйныя прыёмы: канктэнацыя 
як вядучая разнавіднасць асноўнага прынцыпу арганізацыі фаль-
клорных тэкстаў – паўтаральнасці і розныя віды паўтораў (анафара, 
эпаналепсіс, прыпеў).

Слоўныя кампазіцыйныя формулы
Упершыню паняцце «формульнасці» ў дачыненні да фаль-

клорных твораў было ўведзена ва ўжытак А. М. Весялоўскім, які 
адзначыў, што «паэтычная мова складаецца з формул, якія на пра-
цягу вядомага часу выклікалі вядомыя групы вобразных асацыяцый 
па супярэчнасці» [5, с. 376]. Формулы, на думку гэтага даследчы-
ка, – гэта «нервовыя вузлы», дотык да якіх «будзіць» асацыяцыі і, 
адпаведна, стварае пэўныя ўнутраныя сувязі вобразаў.

Адзначым, што канструктыўным прынцыпам пабудовы абрада-
вых тэкстаў з’яўляецца не ўласна аб’яднанне слоў, але (і ў першую 
чаргу) кампазіцыйнае вылучэнне тэкставых частак (ці «эпізодаў»), 
якія маюць выгляд урыўкаў, знешне мала звязаных паміж сабой. 
У выніку ствараецца ўражанне фрагментарнасці двухбаковага харак-
тару: знешняй, якая праяўляецца ў незакончанасці многіх песень, 
і ўнутранай (размеркаванне ў тэксце не звязаных знешне частак).

Такім чынам, формулай абрадавай песні варта лічыць наяў-
насць у тэксце агульных месцаў (loci communes) – устойлівых 
паўтарэнняў кампанентаў слоўнага матэрыялу (апорных тэм, во-
бразных стэрэатыпаў, пастаянных эпітэтаў і іншых тропаў), якія ў 
кампазіцыйным плане схематычна падкрэсліваюць прэдыкатыўную 
прыроду формульнасці каляндарна-абрадавай паэзіі. Для апісання 
агульных месцаў мэтазгодна выкарыстоўваць сінтэтычны пады-
ход, прапанаваны Г. І. Мальцавым, які ў большай ступені, чым 
аналітычны, прыдатны для разгляду абрадавых песень, паколькі 
зыходным тут з’яўляецца, на думку даследчыка, самы просты фор-
мульны элемент – інварыянт [35, с. 132]. Адпаведна, задача разгля-
ду – вызначыць, у якія формульныя канструкцыі вышэйшага па-
радку (формульныя тэмы) ён уключаецца (іншымі словамі, шлях 
ад «слова» да «тэмы»). Названая методыка вызначае прыцягненне 
перш за ўсё іншых формул, камбінуючыся з якімі зыходная формула 
ўтварае формулы больш высокага рангу («тэмы») [35, с. 132]. 

Кампазіцыйнае размеркаванне слоўнага матэрыялу адбываец-
ца вакол двух формульных цэнтраў – «русалкі сядзелі» і «правяду 
русалку», якія таксама выяўляюць тэндэнцыю да ўключэння ў фор-
мульныя тэмы. Так, у выпадку з формулай «русалкі сядзелі» выразна 
назіраецца яе ўваходжанне ў тэму «просьбы». Напрыклад:
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На граной нядзелі 
на крывой бярозе 
у жыце зялёным 
Русалкі сядзелі.
Прасілі русалкі ў дзевак сарочак / вадзіцы,
У дзевак сарочак, у маладзіц намётак:
Дзевачкі сястрычкі, дайце нам сарочкі / падайце вадзіцы, 
Хлопчыкі-браццы, вы спляціце лапці [8, с. 214–220].

Гэтаксама арганічна формула ўваходзіць у тэму «заняткі»:

На граной нядзелі 
Русалкі сядзелі,
Ой, раны-раненькі, 
Русалкі сядзелі,
Русалкі сядзелі,
На дзевак глядзелі / Халадок капалі 
Да й не выкапалі.
Толькі выкапалі
Баравую ветку, /
На дуб лезлі, 
кару грызлі, 
Зваліліся,
Пабіліся /
Сукі вязалі,
Ды на тых суках
Русалкі гуталі.
Падайце вадзіцы
Душу прычасціці,
Душа прычасціцца –
Жыццё вараціцца.
Тады будзем з вамі
Краскі сабіраці,
Краскі сабіраці,
Песенькі пяяці [8, с. 216, 221, 224].

Як бачым, паслядоўнае нарошчванне тыповых прэдыкатыўных 
адзінак не толькі з’яўляецца прынцыпам арганізацыі тэксту, але і 
стварае ўмовы для іх ўключэння ў формульную тэму. У ролі формуль-
ных ідэнтыфікатараў выступаюць указанні на месцазнаходжанне 
русалак.

Інварыянт «правяду русалку» таксама рэалізуецца ў дзвюх фор-
мульных тэмах – «пакарання» і «ўраджайнасці», напрыклад:
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1) тэма «пакарання»:

Правяду русалку / русалачку, правяду / да мяжы / да ямкі / ў лясок,
Да й асінкай заламлю / А сама вярнуся дадому / Ды няхай яе з’есці воўк,
Каб тая русалка Па жыце не хадзіла Майго жыта не ламіла
<…> 
Штоб не ласкаталі, У зіму не лякалі, 
У зіму не лякалі, улетку не пужалі [8, с. 219–220, 222];

2) тэма «ўраджайнасці»:

Правяду русалку / русалачку Із бору да бору / І ў цёмны бор,
Із бору да бору Ў зялёну дуброву / за гору / да йгрушкі / за воду,
Ў зялёну дуброву У ядраное / зеляное жыта.
У ядраным жыце Там русалцы жыці! [8, с. 219, 222–223]. 

З прыкладаў відаць, што арганізуе тэксты зноў-такі паступовае 
нанізванне дзеянняў, а ў ролі формульных ідэнтыфікатараў высту-
паюць нешматлікія пастаянныя («ў зялёну дуброву», «цёмны бор») 
і паясняльныя («ядраное, зеляное жыта») эпітэты, а таксама мес-
цы провадаў, што цесна звязана са станоўчай семантыкай вобраза. 
Гэта дае падставы вылучыць дзве разнавіднасці старажытнай схемы 
кампазіцыі русальных песень. Так, першая характэрна для фор-
мулы «русалкі сядзелі»: Subj (Русалкі) Pr-Pr (звяртаюцца) да Obj 
(удзельнікаў абраду) з просьбамі. Другая схема адпаведна формуле 
«правяду русалку» – Subj (удзельнікі абраду) накіроўваюць на Obj 
(Русалак) Pr-Pr (пэўныя дзеянні).

Кампазіцыйныя формы

Як слушна зазначае В. Мірскі, «кампазіцыйнае багацце песень скла-
даецца са спалучэння асноўных элементаў: апісання, аповеду, маналогу, 
дыялогу і звароту; кожны з гэтых элементаў мае сваё функцыянальнае 
значэнне» [36, с. 78]. У рыторыцы, літаратуразнаўстве і фалькларысты-
цы названыя элементы адносяцца да форм маўленчай плыні. 

У беларускіх русальных песнях выкарыстоўваюцца наступныя 
формы кампазіцыі: маналог, дыялог і мадыфікацыя аповеду – аповед-
маналог-зварот (прычым большасць складаюць маналогі, а колькасць 
астатніх форм даволі сціплая). У дадзеным выпадку варта прыгадаць 
меркаванне А. М. Весялоўскага наконт харавога выканання стара-
жытнай абрадавай песні. Адпаведна найбольш прыдатнай формай 
для перадачы сакральнай інфармацыі сталі маналог і маналог-зварот 
калектыўнай асобы (хора).

Маналог. Спецыфіка маналагічнай формы кампазіцыі (ад грэч. 
monos – адзін і logos – слова, маўленне) у абрадавых тэкстах заклю-
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чаецца не толькі ў аўтэнтычнасці выказвання, але і ў вербальнай 
выяўленасці ў гэтым выказванні суб’екта абрадавых дзеянняў, 
выражанага, як правіла, 1-й асобай множнага ліку з указаннем 
займенніка «мы» ці проста формы дзеяслова ў гэтай жа асобе. Аднак 
у русальных песнях калектыўнае пададзена праз форму 1-й асобы 
адзіночнага ліку ці ўказання на прыналежнасць да калектыўнага 
праз займеннік «наш». Адпаведна ў дачыненні да русальных песень 
маналагічная кампазіцыя з’яўляецца адзінай формай, якая харак-
тэрна для песняў абраду «Провады русалкі» (ці ўласна рытуальных 
твораў), напрыклад, «Правяду русалку, правяду, // Да й асінкай 
заламлю» [8, с. 222]:

Правяду русалку
Із бору да бору,
Рана-рана,
Із бору да бору.
Із бору да бору
Ў зялёну дуброву,
Рана-рана
Ў зялёну дуброву [8, с. 222–223];

Правяду русалку са двара,
Ой, рана-не рана, са двара,
А сама вярнуся да двара [37, с. 25]. 

Дыялог. Дыялагічная форма кампазіцыі (ад грэч. dialogos – размо-
ва, гутарка) у беларускіх абрадавых песнях уяўляе сабой двухбаковы 
абмен інфармацыяй, пры якім актыўнасць і пасіўнасць пераходзяць 
ад аднаго ўдзельніка камунікацыі да другога. Спецыфіка дыялогу 
заключаецца ў стымуляцыі папярэднімі выказваннямі наступных, 
якія выступаюць як рэакцыя на іх, прычым у адных выпадках гэта 
звычайная «размова», у другіх – пытанне-адказ.

У русальных песнях выяўлены толькі адзін прыклад твораў 
дыялагічнай кампазіцыйнай формы. Дыялог прадстаўлены праз 
пытальна-адказную форму: «– Русалачка, купалачка, // Дзе твая 
дачка Наталачка?// – На моры купалася, на беражочку сушылася» 
[8, с. 224].

Аповед. Кампазіцыйная форма аповеду ў дачыненні да абрадавых 
песень уяўляе сабой паслядоўнае адлюстраванне пэўных дзеянняў і 
ўчынкаў, якія адбываюцца ў абмежаваны прамежак часу. Як вызна-
чылася, названая форма найбольш характэрна для лірычных абра-
давых песень, паколькі галоўным яе ідэнтыфікатарам з’яўляецца 
адсутнасць у тэксце ўказанняў на таго, хто вядзе аповед. Аднак у чы-
стым выглядзе гэтая форма ў русальных песнях не сустракаецца. У іх 
ёсць прыклады выкарыстання такой мадыфікацыйнай разнавіднасці 
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аповеду, як аповед-маналог-зварот. Напрыклад, ён прысутнічае ў 
групе русальных песень, звязаных з абрадам семантычна:

На граной нядзелі
Русалкі сядзелі…
Русалкі сядзелі,
На дзевак глядзелі… 
– Дзевачкі-сястрыцы,
Падайце вадзіцы…
Падайце вадзіцы
З халоднай крыніцы… [8, с. 214–216]

Кампазіцыйныя прыёмы
Кампазіцыйныя прыёмы – гэта сістэма спецыфічных сродкаў, 

з дапамогай якіх становіцца магчымым размеркаванне слоўнага 
матэрыялу ўнутры архітэктанічных форм песні (ці яе знешняй 
кампазіцыі).

Аналіз беларускіх русальных песень з боку выкарыстаных у іх 
кампазіцыйных прыёмаў выявіў найважнейшы кампазіцыйны прын-
цып – прынцып паўтаральнасці, на якім заснаваны наступныя віды 
паўтораў: эпаналепсіс, канкатэнацыя (падхват), прыпеў. Як вядома, 
усякага роду паўтаральнасць складае стыхію фальклору і архаічнай 
славеснасці з яе гегемоніяй рытуальнага пачатку. Яна з’яўляецца 
галоўным сродкам структуравання архаічных і фальклорных твораў, 
найважнейшай рысай архаічнага і фальклорнага стылю.

Эпаналепсіс. Даслоўны паўтор слоў і радкоў (эпаналепсіс) – 
самы просты выпадак паўтору: тут словы і радкі паўтараюцца запар 
(іншымі словамі, адбываецца іх наўмыснае падваенне). Вывучэн-
не прыкладаў ужывання эпаналепсісу ў русальных песнях пака-
зала, што яго функцыя мае двухбаковы характар: узмацніць сілу 
ўздзеяння вербальна-песеннай інфармацыі, якая грунтуецца на веры 
ў магію слова, і магічна паўплываць на здзяйсненне мары. Сустрака-
ецца таксама падваенне аднолькавых слоў, напрыклад: «Васілёчак, 
Васілёчак, // Беразовы мой цвяточак, мой цвяточак». Прыкладаў 
паўтарэння запар цэлых радкоў у русальных песнях не выяўлена. 

Канкатэнацыя (падхват). Наступная разнавіднасць паўтораў – 
канкатэнацыя (падхват) – уяўляе сабой від лексічнага міжвершавага 
паўтору, пры якім слова, спалучэнне слоў ці радок, якія завяршаюць 
адзін верш, становяцца пачаткам наступнага верша. Новы верш, як 
правіла, змяшчае ў сабе працяг і развіццё думкі, яе ўдакладненне, 
сінанімічную варыяцыю, новую фазу дзеяння.
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У русальных песнях сустракаюцца дзве структурныя разнавід-
насці канкатэнацыі:

спалучэнне слоў, напрыклад:

Прасілі русалкі ў дзевак сарочак,
У дзевак сарочак, у маладзіц намётак [8, с. 218];

спалучэнне цэлых радкоў, напрыклад:

Правяду русалку
Із бору да бору.
Із бору да бору,
Ў зялёну дуброву.
Ў зялёну дуброву,
У ядраное жыта [8, с. 222]. 

Для большасці выпадкаў характэрна канкатэнацыя (падхват) 
усяго радка арганізацыя тэкстаў па законах старажытнага мыслен-
ня, нанізванне вербальных прэдыкатаў, іх наўмыснае дубліраванне 
ў магічных мэтах.

Прыпеў (рэфрэн). З усіх разнавіднасцей паўтораў менавіта прыпеў 
з’яўляецца абсалютным лідарам у арганізацыі русальных песень. 
У фалькларыстыцы разам з паняццем «прыпеў» выкарыстоўваецца 
сінонім «рэфрэн» (у перакладзе са ст. франц. refrain – драбіць, ла-
маць, які ўзыходзіць да лац. refrenare – стрымліваць). У функцы-
янальным плане прыпеў забяспечвае страфічны падзел песеннага 
тэксту, паляпшае яго слоўна-меладычную выразнасць, канкрэтызуе 
думку асобнай страфы ці песні ў цэлым, садзейнічае яе рэцэпцыі і 
запамінанню. 

Вывучэнне русальных песень паказала, што ў іх прысутнічаюць 
розныя віды паўтораў (рэфрэнаў), якія падзяляюцца на дзве групы: 
прыпевы са страчанай семантыкай (асемантычныя) і прыпевы, якія 
характарызуюцца наяўнасцю значэння (семантычныя). Так, пад 
асемантычным прыпевам – самым старажытным, першасным яго 
відам – мы разумеем бессэнсоўныя гукаперайманні, эмацыянальныя 
воклічы і выклічнікі, якія паўтараюцца ў кожнай страфе. Іх зара-
джэнне бярэ пачатак у часы першабытнага грамадства, калі гукі, якія 
ўзнаўляліся чалавекам для падкрэслівання рытма танца ці дзеяння, 
яшчэ толькі пачыналі запаўняцца значнымі элементамі. Нельга не 
заўважыць, што ў тыя часы падобныя словы, відаць, валодалі сва-
ёй семантыкай і мелі пэўную функцыю, паступова страціўшы іх у 
выніку знікнення жыццёвых рэалій. У некаторай ступені іх можна 
назваць рудыментамі архаічных абрадавых твораў.
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У даследуемых песнях асемантычныя прыпевы вар’іруюцца ад 
аднаскладовых гукаспалучэнняў да некалькіх слоў. Усе яны арга-
нічна прымыкаюць да «сваіх» строф. Аднак паасобку названыя 
прыпевы сустракаюцца рэдка. У большасці выпадкаў назіраецца іх 
аб’яднанне, а таксама далучэнне апошняга радка, чаму спрыяла ме-
лодыя. Гэта эмацыянальныя воклічы-выклічнікі, якія можна лічыць 
рудыментарнымі формамі сэнсавага тэксту, паколькі ў пэўным кан-
тэксце яны могуць звязвацца з некаторым значэннем – выражэннем 
болю, радасці, здзіўлення:

Рано-рано,
Да сыйду за гору,
Да сыйду за гору,
Го-о-о-о! [59, с. 148];

Провэду русалку
Ад бору да бору.
Ой, рана, рана,
Ад бору да бору.
Гу! [52, № 46].

Семантычныя прыпевы характарызуюцца наяўнасцю паўна-
значных слоў і нават лагічна аформленых сказаў, якім уласціва сэн-
савая нагрузка. Як правіла, гэта мінімальныя прыпевы, якія скла-
даюцца з аднаго слова ці спалучэння слоў і паўтараюцца нязменна:

На гряной нядзелі
Русалкі сядзелі,
Рано, рано!
Правяду русалак
Із бору да бору,
Рано, рано! [69, с. 201];

На граной нядзелі
Русалкі сядзелі, 
Ой, раны-раненькі,
Русалкі сядзелі [8, с. 214].

Або «рана-ранюсенька» [8, с. 216], «Ой, рана-раненька» [8, с. 217], 
«рана-рана» [8, с. 218, 219], «Ой, рана-рана» [8, с. 221], «Ой, рана-не 
рана» [37, с. 25].

Такім чынам, аналіз кампазіцыйных прыёмаў русальных песень 
прадэманстраваў, што названыя творы захавалі ў сабе старажытныя 
сродкі арганізацыі абрадавай песні. У якасці арганізуючага пачатку 
іх тэкстаў выступаюць такія першасныя спосабы будовы архаічнай 
абрадавай песні, як эпаналепсіс, канкатэнацыя (падхват) і прыпеў 
(рэфрэн), што грунтуюцца на прынцыпе паўтаральнасці.
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