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Прадмова

Прапанаваная ўвазе чытачоў кніга прысвечана вызначэн-
ню і аналізу разнастайных жанравых карцін свету ў фальклоры. 
Карціна свету — чысты феномен. Каб яе выдзеліць, трэба папярэд-
не ведаць, што гэта такое, як яе аналізаваць і толькі потым высвят-
ляць жанравую сутнасць, зыходзячы з тэкставых і пазатэкставых 
сувязей твораў. Апошні крок — тэрміналагічнае пазначэнне жан-
равай карціны свету. Яе імя — гэта яе сутнасць. Так мы палічылі  
і паслядоўна адлюстравалі вынікі сваёй працы ў загалоўках. 

Сярод чытачоў нашай кнігі мы ў першую чаргу бачым мала-
дых даследчыкаў — студэнтаў, магістрантаў, аспірантаў, прычым 
неабавязкова філолагаў ці фалькларыстаў, а ўсіх, хто зацікаўлены 
ў пашырэнні ўласнай метадалагічнай базы. У разліку на іх кры-
тычны розум мы смела, без аглядкі на аўтарытэты, пайшлі на 
«імянарачэнне» жанравых карцін свету, тым самым, гаворачы на-
вуковай мовай, тыпалагічна акрэслілі іх. Калі вам не спадабаліся 
«імёны», дадзеныя намі, не бяда: шукайце і прапануйце лепшыя, 
больш дакладныя, працягвайце распачатую намі справу.

Ю. М. Лотман нездарма падкрэсліваў, што задача навукі — 
правільная пастаноўка пытанняў. Калі пытанне пастаўлена ня- 
правільна або некарэктна, то, нягледзячы на ўсе намаганні, вынікі 
бываюць мізэрныя або высвятляецца, што адказ на пытанне даць 
немагчыма. Мы ставім пытанне наступным чынам: як суадносяцца 
паміж сабой жанравая карціна свету і мастацкі свет таго ці іншага 
фальклорнага жанру? Навошта патрэбна вывучэнне жанравых 
карцін свету, калі раней абыходзіліся без такіх праблем?

Высветлілася, што для звароту да асэнсавання фальклорнай 
карціны свету, і жанравых у прыватнасці, ёсць шэраг прычын: 
рэцэптыўных, фенаменалагічных, ментальных, сацыялагічных, 
семіятычных і інш.

Як вядома, кожны этнас існуе ў рэальным і сацыякультурным 
атачэнні. Аднак паміж чалавекам і «рэальным» светам заўсёды 
знаходзіцца нешта іншае, а менавіта сканструяваная ім карціна 
свету, нейкі своеасаблівы «другі» свет. Ці не тое ж назіраецца  
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ў мастацтве? Любы мастацкі твор складаецца з трох рознаструк-
турных частак — слоўнага тэксту, мастацкага свету і мастацкага 
зместу, або, прасцей, аўтарскай канцэпцыі створанага ім свету, які 
даследчыкі, у адрозненне ад акаляючай нас рэчаіснасці (першай 
рэальнасці), называюць змадэляванай аўтарам «другой» рэальнас-
цю — мастацкай, паэтычнай.

Кожны жанравы твор — гэта, выкарыстоўваючы азначэнне 
М. М. Бахціна, эстэтычны аб’ект, зусім новае быційнае ўтварэнне.  
І найбольш ёмістай характарыстыкай жанру з’яўляецца яго карціна 
свету. Праз карціны свету мы, па сутнасці, і дыферэнцыруем жан-
ры. Толькі ў люстэрку карціны свету жанр бачны цалкам, а не 
асобнымі жанраўтваральнымі рысамі. Праз яе мы ўспрымаем любы 
твор менавіта ў жанравым святле, хоць не заўсёды ўсведамляем 
гэта, разглядаючы дробязі. Асабліва важна тое, што адрозненні  
ў карцінах свету нараджаюць жанравую адметнасць. Карціна све-
ту — гэта той каркас жанру, які яднае ўсе жанравыя творы.

Разнастайнасць карцін свету ў фальклоры дазваляе ў новым 
ракурсе ўбачыць спецыфіку фальклору — галоўнае тэарэтычнае 
пытанне, канчатковага адказу на якое ў навуцы няма. Фальклор 
адносіцца да ліку тых дзіўных культурных утварэнняў, сутнасць 
якіх да канца не разгадана. Да пэўнага часу многія праблемы нават 
не закраналіся.

Адна з іх — жанравы код фальклорнай карціны свету.
Класічная беларуская фалькларыстыка мае за плячыма бага-

ты вопыт даследавання вусна-паэтычнай творчасці народа. Плён-
ная сумесная праца ўсходнеславянскіх фалькларыстаў адбыва-
лася ў рэчышчы агульнага навуковага дыскурса з дамінаваннем 
параўнальна-гістарычнага метаду даследавання, які атрымаў 
тэарэтычнае абгрунтаванне і даказаў сваю слушнасць. Дзякуючы 
традыцыйнаму гісторыка-тыпалагічнаму метаду быў збольшага 
адэкватна ўспрыняты структурна-тыпалагічны метад даследа-
вання фальклору. У. Я. Проп у працах, прысвечаных чарадзейнай 
казцы, бліскуча рэалізаваў два падыходы — гістарычны і струк-
турны. Сусветны рэзананс яго ідэй спрыяў развіццю «парадыг-
матычных» даследаванняў у айчыннай навуцы. Апавядальныя 

структуры, семантыка вобразаў, матываў, сюжэтаў разглядаліся 
ў сувязі з гістарычным, светасузіральным і этнаграфічным суб-
стратам. Асабліва значны ўнёсак у метадалогію фалькларыстыкі 
зрабілі прадстаўнікі маскоўска-тартускай структуралісцкай 
школы на чале з Ю. М. Лотманам і этналінгвістычнай на чале  
з М. І. Талстым. Трэба браць пад увагу і той прарыў інфармацыйнай 
навуковай блакады, які адбыўся на пачатку 90-х гадоў ХХ стагод-
дзя. Сучасны этап у развіцці беларускай фалькларыстыкі харак-
тарызуецца тэндэнцыяй да інтэграцыйных даследаванняў. Тое, 
што фальклор настойліва патрабуе інтэграцыйнага падыходу, 
сённяшнія даследчыкі добра разумеюць. На парадак дня былі 
пастаўлены новыя пытанні. Сярод іх — жанравая карціна свету, 
пытанне, звязанае з фенаменалогіяй фальклорных жанраў.

Наша даследаванне жанравага коду карцін свету на пры-
кладзе няказкавай фальклорнай прозы, дзіцячага фалькло-
ру, загадак, анімалістычных і кумулятыўных казак — спроба 
адказаць на простае пытанне, чаму фальклор, у якім, здаецца, 
усё вядома, мала таго, — заклішавана, замацавана ў стэрэатып-
ных формулах, сюжэтах, вобразах, ніколі не надакучвае ні яго 
носьбітам, ні спажыўцам, ні рафінаваным інтэлектуалам, ні су-
часным маладым музыкантам, якія працуюць у найноўшых сты-
лях. Мы прыйшлі да высновы, што справа ў магчымасці дыялогу 
паміж індывідуальнай карціны свету і калектыўнай фальклор-
най (у яе жанравых праявах) дзякуючы наяўнасці ў іх шэрага 
агульных эмацыянальна афарбаваных фрагментаў і жыццёвых 
каштоўнасцей.

Трыяда фальклорная свядомасць — фальклорнае мысленне — 
фальклорны жанр складаюць фенаменалогію фальклору як адмет-
нага віда мастацтва. Адпаведна жанравая свядомасць — жанравае 
мысленне — жанрава маркіраваныя творы ствараюць падмурак 
для выбудоўвання жанравай карціны свету. Эстэтычны аб’ект, 
якім з’яўляюцца творы, — форма жанравай карціны свету. Калі 
мастацкі свет фальклорных твораў цалкам успрымаецца, усведам-
ляецца, то жанравая карціна свету хутчэй адчуваецца як нейкая 
трэцяя мадэлюючая сістэма ў дапаўненне да першай (словы на-
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туральнай мовы, якія складаюць тэкст) і другой (мастацкая мова, 
якая стварае вобраз мастацкага свету).

Першая і другая часткі кнігі, у якіх робіцца спроба асэнсавання 
паняцця карціны свету ў дачыненні да фальклору і разглядаюцца 
жанравыя карціны свету ў вуснай няказкавай прозе беларусаў, па-
дрыхтаваны Т. В. Лук’янавай. Трэцяя і чацвёртая часткі, прысве-
чаныя жанравым карцінам свету ў дзіцячым фальклоры, а такса-
ма ў загадках, анімалістычных і кумулятыўных казках, напісаныя 
Р. М. Кавалёвай.

Спадзяемся на прыхільнае стаўленне да нашай працы спракты-
каваных, сталых даследчыкаў. Бо што, калі не іх канструктыўны, 
добразычліва крытычны аналіз створанага калегамі будзе спры-
яць далейшаму развіццю беларускай фалькларыстыкі?

Аўтары

Частка першая
ПАНЯЦЦЕ КАРЦІНЫ СВЕТУ

Фальклор з’яўляецца асноўнай, а часам адзінай крыніцай 
звестак пра народнае бачанне свету. У фальклорных творах яно 
прадстаўлена ў выглядзе пэўнай карціны. Вылучэнне фальклор-
най карціны свету ў асобную разнавіднасць мастацкай карціны 
свету правамернае. Фальклор — адметны від мастацтва, які па-
свойму бачыць рэчаіснасць і мадэліруе свой мастацкі свет. Пры 
гэтым асаблівасці жанравага мыслення, жанравы «пункт погляду» 
на свет настолькі спецыфічныя, што гэта прыводзіць да ўтварэння 
адметнай карціны свету ў кожным жанры. Жанравая карціна све-
ту выступае своеасаблівым вынікам «працы» жанравага мыслення 
носьбітаў вусна-паэтычнай традыцыі.

Карціна свету, як сцвярджаюць навукоўцы, неабходны атры-
бут чалавека, яго родавая прыкмета. Само паняцце «карціна све-
ту» не мае адзінага вызначэння. Філосафы гавораць, што карціна 
свету — гэта спосаб бачання свету як цэлага, уключаючы і чала-
века ў ім, альбо бачаць у ёй вобразна-паняційную копію Сусвету. 
Нямецкі філосаф Марцін Хайдэгер характарызуе карціну свету як 
быццам бы яшчэ адзін «другі» свет, пабудаваны чалавекам для сябе  
і пастаўлены ім паміж сабой і «рэальным» светам. Культуролагі, 
напрыклад, рускі семіётык В. П. Руднеў, гавораць, што «карціна 
свету» — гэта сістэма інтуітыўных уяўленняў аб рэальнасці.  
А псіхолагі, такія як Л. М. Векер, сцвярджаюць, што карціна свету 
ў якасці «ўнутранага свету» ў пэўнай меры будуецца па мадэлях 
знешняга. 

Карціна свету дапамагае чалавеку арыентавацца ў быцці, 
яна ўзнікае ў межах паўсядзённага жыцця і дзякуючы духоўнай 
дзейнасці грамадства. Нямецкі філосаф і псіхааналітык Эрых Фром 
сцвярджае, што без адметным чынам арганізаванай і ўнутрана 
звязанай карціны свету, усведамлення свайго месца ў свеце, людзі 
проста разгубіліся б і не былі б здольныя да мэтанакіраваных  
і паслядоўных дзеянняў, бо без яе немагчыма было б арыентавац-
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ца. Толькі дзякуючы несупярэчлівай карціне свету рэальнасць 
паўсядзённага жыцця аказваецца ў цэлым зразумелай зонай, за яе 
межамі ляжыць цемра незразумелага. 

Нягледзячы на тое, што «карціна свету» прэтэндуе на 
аб’ектыўнасць бачання, яна шчыльна звязана з паняццем «светаба-
чанне» і таму ўключае ў сябе пэўныя каштоўнасныя арыенціроўкі. 

Адпаведна сферы прыкладання і асаблівасцям духоўна-
практычнай дзейнасці чалавека, а таксама формам грамадскай  
(і індывідуальнай) свядомасці вылучаюць розныя карціны свету: 
міфалагічную, рэлігійную, філасофскую, навуковую, будзённую  
і інш., кожная з якіх падае сваю «версію» таго, што ўяўляе сабой 
гэты свет «на самай справе» і якое месца належыць у ім чалавеку. 
Пад «светам» часцей за ўсё разумеюць рэчаіснасць, узятую як цэлае, 
схопленую ў некаторым яе якасным адзінстве. Але чалавеку ніколі 
не бывае дадзены «свет як цэлае». Чалавек глядзіць на рэчаіснасць 
з пэўных пазіцый, успрымае толькі невялікую яе частку. Слушнай 
уяўляецца думка французскага соцыяпсіхолага А. Моля пра тое, 
што паняцце «свет» мэтазгодна разумець як чалавека і асяроддзе 
ў іх узаемадзеянні. У гэтым сэнсе свет ёсць вынік перапрацоўкі 
інфармацыі аб асяроддзі і аб самім чалавеку, прычым «чалавечыя» 
структуры і схемы часта экстрапаліруюцца на асяроддзе, якое 
апісваецца на мове антрапацэнтрычных паняццяў. 

Такім чынам, карціну свету можна трактаваць як адметны тып 
вобразна-канцэптуальнай інтэрпрэтацыі рэчаіснасці, які мае свой 
ракурс бачання і ў аснове якога знаходзіцца пэўная мадэль свету.

Паняцце «карціна свету» пераклікаецца (а часам і атаясам- 
ліваецца) з паняццем «ментальнасць», неадназначнасць якога 
адлюстравана ў розных вызначэннях. Згодна з П. Гурэвічам, гэта 
«устойлівы лад унутранага свету людзей, які з’ядноўвае іх у сацы-
яльныя і гістарычныя супольнасці», паводле А. Марозава, — «су-
купнасць стэрэатыпізаваных уяўленняў пра прыродны свет, гра-
мадства і чалавека», у вызначэнні У. Конана, — «характар успры-
мання свету», па разуменні Э. Дубянецкага, — «устаноўка мыслен-
ня», «калектыўныя ўяўленні», «склад розуму, лад думак». Паняцце 
«ментальнасць» П. Гурэвіч тлумачыць таксама як «адносна цэ-

ласную сукупнасць думак, вераванняў, навыкаў духу, якая ства-
рае карціну свету і замацоўвае адзінства культурнай традыцыі». 
Ментальнасць знаходзіцца ў аснове чалавечых уяўленняў аб свеце,  
а значыць, і карціны свету і вызначае светаўспрыманне і паводзіны 
людзей. 

Свет рэлігіі, свет навукі, свет філасофіі паўстаюць адпаведна як 
рэлігійная, навуковая, філасофская карціны свету. Мастацтва так-
сама звернута да рэчаіснасці і фарміруе сваю мастацкую карціну 
свету — сістэму ўзаемазвязаных сінтэзаваных і эмацыянальна 
афарбаваных вобразаў, якія складаюцца ў цэльнае панарамнае 
ўяўленне аб свеце (пэўнай частцы рэчаіснасці) і месцы чалавека 
ў ім (уключаючы і вобразы ўзаемаадносін чалавека з рэчаіснасцю: 
прыродай, грамадствам і самім сабой). Да фактараў, якія вылу-
чаюць мастацкую карціну свету з шэрага іншых, адносяцца, па-
першае, яе сінтэтычнасць (яна ў значнай ступені ўбірае ў сябе 
элементы іншых карцін свету), па-другое — суб’ектыўнасць (што 
звязана са спецыфікай мастацтва як аўтарскай творчасці).

Агульнамастацкія і спецыфічныя рысы 
фальклорнай карціны свету

Мастацтва пазнае рэчаіснасць спецыфічна, праз суб’ектыўную 
яе інтэрпрэтацыю ў творчым акце, тлумачыць рэчаіснаць праз 
стварэнне пэўных яе мадэлей, гіпатэтычных мастацкіх светаў, 
якія, аднак, заўсёды нясуць на сабе адбітак творцы. Галоўнае 
адрозненне мастацкай мадэлі свету ад любых іншых сучасныя 
навукоўцы бачаць у тым, што ў яе структуры пераважае «асобас-
ны», суб’ектыўны пачатак. Яна найбольш поўна адлюстроўвае 
суб’ектыўныя ўяўленні і псіхалагічныя рэакцыі, фіксуе пэўную 
пазіцыю свайго стваральніка ў свеце і адносіны да яго.

Узнікненне мастацкай карціны свету звязана з імкненнем ча-
лавека надаць свайму быццю форму, у якой літаральна ўсё на-
бывае духоўна-маральны сэнс, атрымлівае значнасць, становіцца 
сістэмай знакаў (маральна-сацыяльных, рэлігійных, філасофскіх, 
прагматычных і інш.) менавіта чалавечага быцця, быцця, адмет-
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ным чынам асэнсаванага. Мастацкае пазнанне, як адзначае тэарэ-
тык літаратуры А. М. Андрэеў, — гэта антрапалагічнае пазнанне 
свету як асяроддзя, у якім жыве асоба, пазнанне праз асобу, дзеля 
асобы і сродкамі, уласцівымі асобе.

Асноўную мэту ўзнікнення фальклорнай карціны свету трэ-
ба бачыць не столькі ў пазнанні і тлумачэнні рэчаіснасці, колькі  
ў вызначэнні месца чалавека ў ёй, забеспячэнні яму «тэрыторыі 
для жыцця». Менавіта з гэтай пазіцыі фальклор вылучае свой свет 
у рэчаіснасці, і гэты свет паўстае ў выглядзе фальклорнай карціны 
свету — яго адметнай мастацкай інтэрпрэтацыі. Рэчаіснасць раз-
настайная ў сваіх праявах, таму і фальклор як такі і кожны яго 
жанр абіраюць сваю сферу, якая можа судакранацца і судакрана-
ецца з іншымі «тэрыторыямі», але ніколі не зліваецца з імі.

Фальклорную карціну свету можна разумець і ў іншым пла-
не: як карціну менавіта мастацкага свету, штучнага, другасна-
га, той мастацкай рэальнасці, якая існуе ў мастацкіх творах. Але 
другасным ён з’яўляецца ў адносінах да свету эмпірычнага, з якім 
непарыўна звязаны, звернуты да яго і так ці інакш рэпрэзентуе 
менавіта яго — першасны свет. Таму, на наш погляд, абодва планы 
фальклорнай карціны свету прадстаўлены ў ёй і складаюць свайго 
роду адзінства.

Карціна свету ў якасці сінтэтычнага панарамнага ўяўлення 
аб канкрэтнай рэальнасці не заўсёды артыкулюецца (а часцей за 
ўсё ўвогуле не рэфлектуецца) сваімі носьбітамі, бо ўзыходзіць да 
глыбінных слаёў псіхікі і рэканструіруецца звычайна толькі дас-
ледчым шляхам, дзякуючы супастаўленню з іншымі карцінамі 
свету. Фальклорная карціна свету не толькі нідзе не аформлена, 
яна ўвогуле не ўсведамляецца носьбітамі і змяшчаецца ў агуль-
ных устаноўках і ўяўленнях аб свеце, паяднаных з эмоцыямі, якія 
пранізваюць фальклорныя творы. Узнавіць фальклорную карціну 
свету можна толькі на аснове аналізу мастацкага свету вусна-
паэтычных твораў. Мастацкіх светаў шмат. Па сутнасці, кожны 
фальклорны твор — гэта адметны мастацкі свет, які мае сваю 
структуру, свае законы і сваіх «жыхароў». Тым не менш можна 
казаць як пра мастацкі свет асобнага твора, так і пэўнага жанру  

і ўвогуле фальклору як віда мастацтва. Можна разглядаць мастацкі 
свет і як агульнатыпалагічную з’яву.

Калі мастацкі свет «жыве» як наглядны, вобразна-эмацыянальны 
свет, як свайго роду мастацкая рэальнасць, то мастацкая карціна 
свету — гэта толькі схема, якая прадстаўляе пэўнае бачанне 
рэчаіснасці. У адрозненне ад мастацкага свету, які існуе толькі ў 
канкрэтных мастацкіх творах, мастацкая карціна свету існуе «праз 
творы», яна выбудоўваецца на іх аснове. Мастацкі свет, такім чы-
нам, выступае своеасаблівым сродкам выяўлення карціны свету.

На пытанне, што з’яўляецца першасным: карціна свету як фе-
номен фальклорнай свядомасці ці мастацкі свет фальклорных 
твораў — адказаць складана. З аднага боку, позірк творцы спачат-
ку накіраваны на эмпірычную рэчаіснасць, якую ён, у адпаведнасці 
са спецыфікай мастацкага (жанравага) мыслення, успрымае як 
пэўныя знакі (напрыклад, гэта возера ён бачыць не як частку 
гідрасферы ці месца, дзе можна лавіць рыбу, а як таямнічае і не-
бяспечнае месца жыхарства вадзяніка і русалак), а потым ён гэтыя 
знакі перакадзіруе (праз некалькі кодаў) у мастацкі твор-тэкст.  
З другога боку, без мастацкага свету фальклорных твораў немаг-
чыма існаванне і фальклорнай карціны свету.

Фальклорная карціна свету, бясспрэчна, спрыяе фарміраванню 
і ўскладненню агульнанацыянальнай карціны свету — пэўнай 
велізарнай культурнай суперструктуры, у якой адлюстравана ўся 
цэласнасць нацыянальнага жыцця, выяўляецца асноўны фонд 
нацыянальных каштоўнасцей, арыенціраў, сімвалаў, архетыпаў, 
якая суправаджае кожнага члена дадзенага калектыву ад нарад-
жэння да смерці і вызначае яго сацыяльныя паводзіны. Яна вы-
ступае, па сцверджанні навукоўцаў, своеасаблівым «ядром куль-
туры». Фальклорная карціна свету істотна дапаўняе і ўзбагачае 
агульнанацыянальную, мадэліруючы разнастайныя часткі жыцця, 
узаемаадносіны людзей паміж сабой і з прыродай, іх пачуцці і думкі. 
Апошнія даследаванні ў галіне сацыялогіі і мастацтвазнаўства 
пераканаўча паказалі, што яркія вобразы мастацтва ўплываюць 
і на індывідуальную, і на агульнакультурную карціну свету як 
апасродкавана, так і непасрэдна. Няма сумнення, што фальклор-
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ныя вобразы з’яўляюцца аднымі з вызначальных у нацыянальнай 
карціне свету беларускага народа. Ускладненне нацыянальнай 
карціны свету цягне за сабой узбагачэнне адносін пэўнага калекты-
ву з рэальнасцю і, адпаведна, яго здольнасць да больш эфектыўнай 
жыццядзейнасці.

Фальклорная карціна свету дабудоўваецца сваімі носьбітамі на 
працягу ўсяго перыяду яе існавання і змяняецца імі вельмі паволь-
на і неахвотна. Змены ў фальклорнай карціне свету абумоўлены 
зменамі ў фальклорнай свядомасці, залежнай у сваю чаргу ад пра-
цэсу гістарычнай эвалюцыі агульнанацыянальнай ментальнасці 
і агульнакультурнай карціны свету, якія старанна ахоўваюцца 
грамадствам ад рэзкіх змен дзякуючы іх жыццеафармляльнай 
функцыі. Такім чынам, фальклорная карціна свету адыгрывае  
ў прасторы нацыянальнай культуры вельмі важную ролю. З аднаго 
боку, яна адлюстроўвае і захоўвае найбольш значныя рысы агуль-
нанацыянальнай карціны свету, а з другога — актыўна ўздзейнічае 
на яе, г. зн. прымае ўдзел у яе фарміраванні і змяненні, а праз яе —  
і ў развіцці культуры ўсяго народа. 

Фальклорная карціна свету — адна з разнавіднасцей мастац-
кай карціны свету як катэгорыі больш агульнага кшталту. У гэ-
тым плане ёй можна проціпаставіць карціну свету мастацкай 
літаратуры. Фальклорная карціна свету выступае як «гіганцкая 
рэканструкцыя свету», якая ствараецца фальклорнай свядомасцю 
і выяўляецца праз фальклорныя творы. Фальклорная свядомасць 
сінтэтычная, яна ўключае ў сябе эстэтычны, маральны, рэлігійны  
і іншыя кампаненты. Таму ўсе яны знайшлі сваё месца і ў фаль-
клорнай карціне свету.

Культурная інфармацыя, якую нясе фальклор, сканцэнтра-
вана ў комплекс пэўных ідэй і ўяўленняў носьбітаў фальклору аб 
сабе і свеце. Увесь фальклор прасякнуты традыцыйнымі ўяўлен- 
нямі. Да ліку фундаментальных ідэй вядомы вучоны-фалькларыст 
Б. М. Пуцілаў адносіць: 1) паняцці пра паходжанне, прыроду і рэ-
гуляцыю Сусвету і ўсіх яго праяў; 2) уяўленні пра свет звышнату-
ральнага ці боскіх сіл і адносіны паміж ім і чалавекам; 3) паняцці 
пра мудрасць, натуральную і звышнатуральную, яе крыніцы, дасяг-

ненне і ўжыванне; 4) паняцці пра геройства (або сілу), прыгажосць, 
каштоўнасць і правільнасць у сацыяльных з’явах і грамадскіх су-
вязях, а таксама пра супрацьлеглыя якасці. Гэтыя і некаторыя 
іншыя ўяўленні, прайшоўшы праз жанравую трансфармацыю, 
фарміруюць фальклорную карціну свету. Акрамя таго, фальклор-
ная карціна свету не толькі адлюстроўвае нейкія ўяўленні, яна нясе 
на сабе адбітак народных ідэалаў і пэўную ацэнку рэчаіснасці, яна 
эмацыянальна афарбаваная.

Спецыфіка фальклору як творчасці калектыўнай не прывязвае 
яго да творчага суб’екта-індывіда. Гэта значыць, што мастацкі свет 
любога твора не з’яўляецца плёнам індывідуальнай творчасці, а нясе 
на сабе пячатку калектыўнай свядомасці. Тым больш фальклорная 
карціна свету. Яна — мастацкае ўвасабленне ментальнасці пэўнага 
калектыву, яго светабачання. Мастацкі свет, як і культура ўвогуле, 
аперыруе перш за ўсё сэнсамі і сімваламі. Мастацкі свет фальклор-
ных твораў — гэта счапленне сэнсаў, уласцівых беларускай культу-
ры. Згодна з гэтым, фальклорная карціна свету — выбудоўванне гэ-
тых сэнсаў у пэўную структуру, неабходнай умовай існавання якой 
з’яўляецца яе адносная ўстойлівасць. Нават нязначнае змяненне 
структурнай сеткі цягне за сабой разбурэнне дадзенай карціны 
свету і ўтварэнне новай. Такім чынам, рэканструкцыя фальклор-
най карціны свету патрабуе ад навукоўцаў глыбокага ведання тых 
кодаў, якія складаюць сэнсавае поле беларускай культуры, а такса-
ма ведання мастацкіх законаў сэнсаўтварэння.

Адзіная сістэма ўяўленняў фальклорнай карціны свету змяшчае 
ў сабе рознастадыяльныя элементы, сярод якіх сустракаюцца вель- 
мі старажытныя, архаічныя. Гэта абумоўлена кансерватыўнасцю 
фальклорнай свядомасці, якая, па вызначэнні Б. М. Пуцілава, як 
бы адстае ад развіцця агульнай сістэмы ўяўленняў калектыву. Таму 
і змены ў фальклорнай карціне свету адбываюцца значна паволь-
ней за агульнасацыяльныя ўяўленні. 

Складанасць структуры фальклорнай карціны свету непасрэд-
на залежыць ад складанасці будовы агульнанацыянальнай карціны 
свету і самога грамадства. З пункту гледжання сістэмнага падыхо-
ду да аналізу з’яў культуры, разнастайнасць — неабходная ўмова 
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ўсялякага развіцця, і пэўная сістэма тым больш жыццяздольная, 
чым больш складанай структурай яна валодае. Таму і фальклорная 
карціна свету цалкам і кожная жанравая яе разнавіднасць імкнуцца 
да ўскладнення сваёй будовы і пашырэння ўласцівасцей. 

Агульнафальклорны ўзровень падае карціну свету ў вельмі 
абагуленым выглядзе, губляючы з поля зроку шматлікія і важныя 
рысы. Можна сказаць толькі тое, што яна ўключае ў сябе такія 
кампаненты, як час, прастора і ўяўленне пра месца чалавека ва 
ўніверсуме фальклорных светаў. Найдрабнейшыя рысы і дэталі 
можна ўбачыць на ўзроўні асобнага твора, але ніводны канкрэтны 
фальклорны твор не здольны ўвасобіць мастацкую карціну свету 
цалкам. Ён змяшчае ў сабе толькі частку гэтай агульнай карціны. 
Сэнсавы цэнтр карціны свету — тое, вакол чаго размяшчаюцца ўсе 
кампаненты, якія складаюць цэласны вобраз свету, дазваляе вы-
лучыць узровень жанру. Жанр у фальклоры выступае як асноват-
ворная катэгорыя, і фальклорная карціна свету вызначаецца перш 
за ўсё жанравым прынцыпам.

Частка другая
КАРЦІНА СВЕТУ  

Ў НЯКАЗКАВЫХ ЖАНРАХ БЕЛАРУСКАГА 
ПРАЗАІЧНАГА ФАЛЬКЛОРУ

Асновай фальклорнай карціны свету з’яўляецца адметная 
сістэма вобразаў. Асаблівую важнасць тут набываюць, па-першае, 
самі вобразы, па-другое, сістэма іх узаемасувязей і ўзаемнае рас-
палажэнне ў межах карціны свету, іх характар і эмацыянальная 
афарбоўка. Разнастайная кампаноўка названых элементаў, вы-
значаная спецыфікай фальклорнага светаўспрыняцця, фарміруе 
своеасаблівыя субкарціны фальклорнай карціны свету, для пад-
трымання і ўдасканалення якіх неабходны адметныя ўмовы, якія 
забяспечвае жанр.

Жанр выражае канцэпцыю свету — вызначаны набор ідэй  
і ўяўленняў носьбітаў фальклору аб сабе і свеце — у той меры і тымі 
сродкамі, якія яму належаць. Жанравая карціна свету ўвасабляецца 
ў мастацкіх творах-тэкстах праз стварэнне мастацкіх светаў. У сва-
ёй жа цэласнасці яна існуе толькі ў жанры як такім, надаючы яму 
тым самым мастацкую завершанасць.

Жанравыя карціны свету існуюць у выглядзе пэўных сістэм 
сэнсавых кодаў, якія суіснуюць у фальклорнай свядомасці не су-
пярэчачы адна адной. Пры ўспрыняцці мастацкага тэксту, скажам, 
былічкі, дастаткова якой-небудзь адной апазнавальнай дэталі, якая 
паказвае, што перад намі менавіта былічка, каб мысленне слухача 
перабудавалася, перайшло на сэнсавы код гэтага жанру і ўзнавіла 
яго карціну свету. Коды іншых жанраў у гэты момант застаюц-
ца неактуалізаванымі, гэта забяспечвае адэкватнае ўспрыняцце 
былічкі менавіта як былічкі.

Аднойчы сфарміраваўшыся, жанравая карціна свету «працуе» 
потым як своеасаблівы фільтр, які адбірае і па-свойму інтэрпрэтуе 
ўсю знешнюю інфармацыю. Узнавіць жанравую карціну свету 
можна толькі на аснове аналізу мастацкага свету фальклорных 
твораў. Убачыць яе рысы ў тканіне тэксту, сабраць іх ў адпаведную 
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структуру — задача надзвычай складаная. Яшчэ цяжэй прасачыць 
сувязі паміж рэчаіснасцю, жанравым мысленнем і карцінай свету, 
выявіць заканамернасці трансфармацыі рэчаіснасці ў мастацкі свет 
твораў, адказаць на пытанне, чаму пэўны жанр стварае менавіта 
такую карціну свету. 

Празаічныя няказкавыя фальклорныя жанры ўтвараюць 
карціны свету былічкі, легенды, сказа, небыліцы і анекдота. Гэ-
тыя карціны ні ў якім разе не супярэчаць адна адной, яны існуюць  
у фальклорнай свядомасці як бы паралельна. Самастойнасць  
і незалежнасць кожнай жанравай карціны свету ад іншых не вы-
ключае магчымасці іх судакранання асобнымі бакамі (напры-
клад, персанажамі), не гаворачы ўжо пра тое, што ўсе яны звер-
нуты да адной рэчаіснасці. Але гэтыя «перакрыжаванні» толькі 
падкрэсліваюць розніцу ў жанравым бачанні свету.

Зразумела, адасобленасць карцін свету празаічных жанраў не 
дасягае ступені абсалютнай непадобнасці. Усе яны з’яўляюцца 
падсістэмамі адзінай фальклорнай карціны свету, цэласнасць якой 
дасягаецца не за кошт падабенства жанравых карцін свету, а шля-
хам паліфаніі. Такім чынам, жанравая карціна свету падае схему 
толькі аднаго з магчымых фальклорных светаў. Сукупнасць жан-
равых карцін утварае агульнафальклорную карціну свету.

Склад фальклорнай няказкавай прозы
Склад і суадносіны жанраў у сістэме няказкавай прозы трак-

туюцца навукоўцамі па-рознаму. На думку вядомага рускага 
фалькларыста К. В. Чыстова, выказаную ім на Усесаюзнай на-
вуковай канферэнцыі «Празаічныя жанры фальклору народаў 
СССР» (21–23 мая 1974 г. Мінск), цяжкасці ў дыферэнцыяцыі  
і тэрміналагічным пазначэнні няказкавых жанраў палягаюць не 
проста ў нераспрацаванасці фалькларыстычнай тэрміналогіі, яны 
звязаны з арганічнымі асаблівасцямі саміх гэтых жанраў. Тым не 
менш рыса, якая аб’ядноўвае жанры казкавай і няказкавай прозы, — 
іх наратыўнасць, выразна прадстаўленая ў казках, больш або менш 
у няказкавых тэкстах. Дзякуючы ўласцівай ім сюжэтнасці казкі  

і няказкавыя жанры займаюць цэнтральнае месца ў фальклорнай 
прозе. Сфера астатняй прозы складаецца з тэкстаў, натуральнае 
існаванне якіх дрэнна паддаецца назіранню збоку. Звычайна фаль-
кларысты ведаюць іх у штучным выглядзе як адказы інфармантаў 
на пытанні збіральнікаў аб міфалагічных уяўленнях і семантыцы 
прыродных з’яў, стыхій, дрэў, раслін, кветак, жывёл (міфалагічная 
проза); аб каляндарных святах і абрадах (каляндарна-святочная 
проза); аб правядзенні (раней і цяпер) радзін, хрэсьбін, вяселля, 
пахавання, памінання (сямейна-абрадавая проза); аб уяўленнях, 
якія тычацца хрысціянскіх персанажаў, свят, прысвяткаў (народна-
хрысціянская проза); аб магічнай практыцы побытавага характару 
(магічная проза) і інш. Усё гэта — велізарная частка фальклору, 
дзе жанраў як такіх няма. Тэксты, якія адносяцца да яе, маюць 
форму тлумачэння, апісання, паведамлення, парады, перасцярогі, 
забароны, рэгламентацыі, характарызуюцца квазісюжэтнасцю, 
абумоўленай абрадавым сюжэтам або яго часткай, пра якія рас-
казвае інфармант. Узятыя асобна, падобныя ўтварэнні могуць 
разглядацца як своеасаблівы фальклорны тэкст з уласцівай яму 
сінтактыкай, семантыкай і прагматыкай і як частка таго, што пра-
панавана вызначаць тэрмінам «вусны народны дыскурс», разуме-
ючы пад ім дыялогі, размовы, гутаркі з носьбітамі традыцыі, якія 
немагчыма ўзнавіць нават з тым жа самым чалавекам.

Нягледзячы на тое, што жанры беларускай няказкавай прозы 
маюць працяглую гісторыю існавання і ў колькасным аб’ёме няказ-
кавая проза значна перавышае песенны фальклор, даводзіцца кан-
статаваць, што вывучана яна недастаткова. Можна назваць некалькі 
прац абагульняючага характару. Перш за ўсё гэта адпаведныя 
агляды або асобныя раздзелы ў падручніках, напісаныя А. С. Фя- 
досікам, А. В. Цітаўцом, І. К. Цішчанкам, К. П. Кабашнікавым, 
уступны артыкул М. Я. Грынблата да тома «Легенды і паданні» 
са зводу «Беларуская народная творчасць», дзе аўтар прапанаваў 
разгалінаваную тэматычную класіфікацыю жанраў няказкавай 
прозы. Асабліва трэба адзначыць апошнюю працу беларускіх 
фалькларыстаў А. В. Цітаўца, А. С. Фядосіка, якія напісалі грун- 
тоўны раздзел «Няказкавая проза» ў кнізе «Народная проза» 
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(Мінск, 2002). Гістарыяграфія беларускай няказкавай прозы 
галоўным чынам прадстаўлена артыкуламі і тэзісамі дакладаў, 
прысвечанымі асобным пытанням. Так, К. П. Кабашнікаў раз- 
глядаў месца няказкавых жанраў у сістэме беларускай фальклор-
най прозы, В. А. Захарава звярнула ўвагу на сучасны стан няказ-
кавых жанраў, Р. М. Кавалёва — тапанімічных паданняў Палес-
ся, А. С. Фядосік закранаў некаторыя праблемы іх вывучэння, 
В. В. Рэвіцкі і С. М. Ніколенка — пэўныя аспекты празаічнага 
фальклору перыяду Вялікай Айчыннай вайны, Л. М. Салавей — 
узаемасувязі беларускай балады з легендай, В. К. Касько спецы-
яльна засяродзіў увагу на беларускіх тапанімічных паданнях. 

Па-сутнасці, толькі з 1970-х гадоў няказкавая проза ў сукупнасці 
яе жанраў стала аб’ектам фалькларыстычнага вывучэння, потым 
цікавасць да яе паменшылася, і толькі апошнім часам яна зноў 
апынулася ў цэнтры ўвагі некаторых фалькларыстаў. Прычыны 
пазбягання няказкавай прозы як спецыяльнага аб’екта даследаван-
ня адзначаліся неаднаразова, яны добра вядомыя беларускім вучо-
ным. Гэта дрэнная тэксталагічная база (беднасць, недакладнасць, 
нізкая якасць, а то і фальсіфікацыя запісаў, выкліканая жаданнем 
збіральніка прадставіць лагічна і эстэтычна завершаны тэкст); 
цяжкасці тэхнічнага характару (запісваць прозу значна цяжэй, чым 
песенныя творы); нераспрацаванасць тэорыі няказкавых жанраў  
і тэрміналагічнага апарату. К. В. Чыстоў вымушаны быў прызнаць, 
што ні ў навуковай, ні ў народнай традыцыі няма абагульняючых 
тэрмінаў, якія б пазначалі гэтую групу жанраў, адмяжоўваючы іх 
ад іншых груп (тыпу sage для германамоўных краін і legend для 
франка- і англамоўных). На яго думку, невыразныя і межы няказ-
кавай прозы. Ён разважаў над тым, ці можна і ці трэба ўключаць 
у склад «няказкавых жанраў», прыкладам, фальклорныя анек-
доты, прытчы, небыліцы і да т. п. — жанры яўна «няказкавыя», 
але адрозныя ад роднаснай групы жанраў «паданне — легенда — 
былічка — сказ»? За апошнія гады тэксталогія няказкавых жанраў 
палепшылася, павялічылася колькасць запісаў і публікацый, але 
ўсё роўна сярод іх пераважаюць не аўтэнтычныя, а больш-менш 
удалыя пераказы і апрацоўкі.

Сфера наратыўнай няказкавай прозы, жанравыя карціны све-
ту якой будуць разгледжаны ў гэтай кнізе, даволі шырокая. Яна 
складаецца з наступных частак:

1. Легендарная проза, у якую ўваходзяць:
— міфалагічныя легенды з падзелам на: 

•	 касмаганічныя (пра стварэнне свету і яго асобных  
частак),

•	 заагенічныя (пра з’яўленне жывёл, птушак, раслін), 
•	 антрапагенічныя (пра паходжанне чалавека), 
•	 эсхаталагічныя (пра канец свету ці яго частак); 

— гістарычныя легенды, у якіх падаюцца міфалагізаваныя 
звесткі аб этнічнай гісторыі беларусаў, аб паходжанні іх 
асобных груп (напрыклад, палешукоў і палевікоў), рас-
казваецца аб першых насельніках беларускай зямлі, 
гістарычных падзеях мінулых часоў, ёсць указанні на 
гістарычных асоб, грамадскія адносіны і г. д.; 

— тапанімічныя легенды, звязаныя з геаграфіяй пэўнай 
мясцовасці, яе памятных ландшафтных аб’ектаў, з паход-
жаннем гарадоў, вёсак, азёраў, рэк, урочышчаў, курганоў 
і іх назваў; ад гістарычных легенд яны адрозніваюцца 
дамінантнай мэтай: тапанімічныя легенды скіраваны на 
тое, каб даць гістарычнае або псеўдагістарычнае тлума-
чэнне паходжання назваў геаграфічных аб’ектаў;

— маральна-этычныя легенды, галоўны матыў якіх — пака-
ранне за зло і ўзнагарода за дабро. Большая частка гэтых 
легенд развівалася ў рэчышчы народнай хрысціянскай 
культуры.

2. Прымхлівая проза (прымхліцы, або былічкі), дзе ядром апо-
веду з’яўляецца сутыкненне чалавека са светам звышнатуральнага, 
незвычайнага, страшнага: нячыстай сілай, прывідамі, мерцвякамі, 
ведзьмакамі, пярэваратнямі і да т. п.

3. Рэалістычная проза (апавяданні-успаміны, або сказы), чые 
тэмы звязаны з падзеямі недалёкага мінулага, што адбыліся на 
памяці апошніх пакаленняў, датычацца ўсіх жыхароў вёскі або 
асобнай сям’і і яе членаў. Для нашага часу гэта гістарычныя падзеі 
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ХХ ст., выпадкі, здарэнні, што былі з рэальнымі людзьмі. Яны мо-
гуць быць па-свойму цудоўнымі, незвычайнымі, фантастычнымі, 
але ў іх аснове ляжыць тое, што ўразіла нашых сучаснікаў, падало-
ся ім значным, істотным.

Сярод няказкавых жанраў фальклорнай прозы мы разглядаем 
небыліцы, у якіх акцэнт робіцца на наўмысным алагізме апавядан-
ня, мэтай якога з’яўляецца сцвярджэнне на ўзроўні фальклорнай 
свядомасці законаў і норм упарадкаванага, канстантнага свету.

Фенаменалагічны аспект  
вывучэння няказкавай прозы

Пытанне фенаменалагічнай тыпалогіі жанраў няказкавай 
прозы на сённяшні дзень у айчыннай фалькларыстыцы зусім не 
закраналася. Гэты факт пацвярджае надзвычайную актуальнасць 
абранага даследчага напрамку. Паняцце «фенаменалогія» (ад грэч. 
рhainomenon — выяўнае, тое, што праяўляецца, і logos — слова, 
паняцце, вучэнне; вучэнне аб феноменах) выкарыстоўваецца 
ў самых розных навуковых дысцыплінах: сацыялогіі, этыцы, 
эстэтыцы, псіхалогіі, літаратуразнаўстве і, вядома, філасофіі,  
у адпаведнасці з чым мае шматлікія традыцыі трактавання. Вы-
значальнай для фенаменалагічных распрацовак у названых 
галінах ведаў стала канцэпцыя нямецкага філосафа Эдмунда Гу-
сэрля, заснавальніка фенаменалогіі як філасофскага напрам-
ку і даследчага метаду, цэнтральную пазіцыю ў якой займае 
паняцце інтэнцыянальнасці. Інтэнцыянальнасць свядомасці 
праяўляецца ў накіраванасці актаў свядомасці на прадмет. 
Э. Гусэрль не падзяляў свет на з’яву і сутнасць, а рэальнасць на 
«знешнюю» і «ўнутраную». Для яго аб’ект — гэта актыўнасць са-
мой свядомасці; форма гэтай актыўнасці — інтэнцыянальны акт, 
інтэнцыянальнасць. Інтэнцыянальнасць, такім чынам, уяўляе 
сабой канстытуіраванне аб’екта свядомасцю. Прадметы, не за-
дадзеныя звонку, а выяўленыя ў самой свядомасці, Э. Гусэрль на-
зывае феноменамі. Фенаменалогія ў такім выпадку — гэта навука 
аб феноменах свядомасці.

Пасля Э. Гусэрля фенаменалагічныя матывы ў даследаваннях  
распаўсюдзіліся ў шырокім коле гуманітарных навук і супра-
ваджаліся выпрацоўкай адпаведнага тэрміналагічнага апара-
ту ў межах кожнай з навуковых дасцыплін. Пры гэтым цалкам 
магчыма выкарыстанне набыткаў сумежных навук. Важнымі 
для фенаменалагічных даследаванняў, у тым ліку і ў галіне 
фалькларыстыкі, з’яўляюцца паняцці генатэксту і фенатэксту, 
распрацаваныя французскім семіётыкам Юліяй Крысцевай. Гена-
тэкст выступае як працэсуальны феномен, не абмежаваны асоб-
ным камунікатыўным актам. Фенатэкст, наадварот, уяўляе сабой 
структуру, якая актуалізуецца ў канкрэтным камунікатыўным 
акце і мае на ўвазе наяўнасць як суб’екта, так і адрасата выказ-
вання. Згодна з Ю. Крысцевай, генатэкст выступае як аснова, якая 
знаходзіцца на перадмоўным узроўні, паверх яго размяшчаецца 
тое, што даследчыца называе «фенатэкстам». 

Шырокае распаўсюджанне фенаменалагічныя прынцыпы 
аналізу мастацкага твора атрымалі ў літаратуразнаўстве. Вядомыя 
напрамкі фенаменалагічнай школы: нямецкі (М. Гейгер, А. Пер-
гер, І. Пфайфер, Х. Мюлер і інш.), польскі (Р. Інгардэн, Ю. Клейнер  
і інш.), французскі (Г. Блашар, Ж. Пуле, А. Вашон, Ж. П. Ры-
шар і інш.). У беларускім літаратуразнаўстве фенаменалагічныя 
даследаванні толькі пачынаюцца. У фалькларыстыцы фенамена- 
лагічны падыход да вывучэння беларускіх вусна-паэтычных 
твораў таксама знаходзіцца ў пачатковым стане. Найбольш фун-
даментальнай работай у галіне фенаменалагічных даследаванняў 
на постсавецкай прасторы з’яўляецца работа А. Пяцігорскага 
«Міфалагічныя разважанні. Лекцыі па фенаменалогіі міфа». Яна 
служыць той базай, якая дае магчымасць на аснове тэарэтычных 
пасылак звярнуцца да фенаменалогіі фальклору, у прыватнасці бе-
ларускай народнай няказкавай прозы. 

Важнейшай задачай пры фенаменалагічным вывучэнні жанраў 
фальклорнай няказкавай прозы беларусаў з’яўляецца вызначэн-
не ўзаемнага дачынення структурных кампанентаў комплексу 
«фальклорная свядомасць і фальклорнае мысленне — жанравая 
свядомасць і жанравае мысленне — жанравыя карціны свету». 
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Пры фенаменалагічным падыходзе звязваецца ўнутраны змест 
жанравай свядомасці з яе знешнімі праявамі ў выглядзе кан-
крэтных тэкстаў, прыналежных няказкавай прозе, разглядаецца 
ўзаемадзеянне асобаснага свету носьбіта жанравай свядомасці 
і жанравага макракосму, што вымагае шматузроўневага аналізу 
жанраў няказкавай прозы. Такі аналіз уключае даследаванне жан-
равай карціны свету як цэласнай мастацкай формы і адначасова 
як змястоўнай жанравай матрыцы. Менавіта жанравая карціна 
свету выступае арыенцірам для дзейнасці жанравага мыслення, 
падчас якога ў працэсе камунікатыўнага акта яна актуалізуецца  
ў выглядзе жанравага тэксту. Мяркуем, што канфігурацыя жан-
равых карцін свету няказкавай прозы беларускага фальклору  
ў яе канкрэтна-змястоўным тэкстуальным і мастацкім праламленні 
замацоўваецца як этнічны культурны вопыт і ў сваю чаргу 
ўплывае на агульную скіраванасць жанравага мыслення носьбітаў 
вусна-паэтычнай традыцыі. Прынцып зваротнай сувязі мастацка-
га і ментальнага якраз і вызначае, на наш погляд, нацыянальную 
адметнасць фальклорнай няказкавай прозы беларусаў. Можна 
толькі ўмоўна казаць пра жанрава стандартызаванае мысленне. 
На практыцы мяжа паміж жанрава арыентаванымі відамі мыс-
лення можа быць як пераходнай (напрыклад, паміж гістарычнымі  
і тапанімічнымі легендамі), так і непераходнай (напрыклад, паміж 
легендамі і небыліцамі), што абумоўлена характарам і ступенню 
міфалагізаванасці жанравых карцін свету. 

Жанры беларускай няказкавай прозы існуюць на ментальна-
псіхалагічным узроўні носьбітаў фальклорнай традыцыі, які 
ўключае больш-менш пэўны фармальна-змястоўны ўзор жанру. 
Гэта — «прыхаваная культура», лагічна адрозная ад выяўнай, што 
знаходзіць выражэнне ў тэкстах. Больш за тое, яна звязана ў сістэму, 
якую мы называем жанравай карцінай свету, што з’яўляецца тым 
патэнцыяльным рухавіком, які спрыяе стварэнню новых тэкстаў. 
Сярод ментальна-псіхалагічных механізмаў іх жывой актуалізацыі 
вядучая роля належыць жанраваму мысленню.

Працэс крышталізацыі жанравай свядомасці, якая замацоў- 
ваецца ў нацыянальнай фальклорнай свядомасці ў выглядзе спе- 

цыфічных жанравых карцін свету, адбываецца дзякуючы 
інфармацыйнаму абмену паміж ментальна-псіхалагічным узроў- 
нем, неўсвядомлена засвоенымі жанравымі ўзорамі і канкрэты-
кай жывога бытавання няказкавых тэкстаў, якая, у сваю чаргу, 
моцна ўздзейнічае на фарміраванне нацыянальнай культурнай 
ментальнасці і нацыянальна адметнага ладу жанравага мыслення. 

Містыка-міфалагічная карціна свету  
ў прымхліцах

Навукоўцы, працы якіх прысвечаны вывучэнню беларускага 
этнасу, яго менталітэту, этнічнай самасвядомасці (Уладзімір Конан, 
Эдуард Дубянецкі і інш.), адзначаюць, што на працягу доўгага часу 
беларусы амаль у нязменным выглядзе захавалі веру ў персанажы 
дахрысціянскай (паганскай) міфалогіі. Тыповы беларус, паводле  
іх назіранняў, — вельмі прымхлівы і валодае вельмі шырокім і скла-
даным кодэксам прыкмет і сродкаў для прадухілення няшчасцяў. 
У беларускіх песнях, казках, легендах, паданнях адчуваецца, так бы 
мовіць, «пагружанасць» беларусаў у прыроду, пастаянная яе пры-
сутнасць у жыцці чалавека, чаго не скажаш аб фальклоры іншых 
славянскіх народаў. Гэтая рыса светапогляду беларусаў асабліва 
яскрава праяўляецца ў фальклорных прымхліцах.

Вера ў існаванне побач з чалавекам іншых, звышнатуральных 
сіл, вытокі якой знаходзяцца ў першабытнай міфалогіі, абумовіла 
«містыка-міфалагічнае» ўспрыняцце свету пры стварэнні прымх- 
ліц. Менавіта ўяўленні народа пра звышнатуральны свет і адно- 
сіны паміж ім і чалавекам сфарміравалі мастацкую карціну све-
ту прымхліцы. Легенды таксама звяртаюцца да звышнатураль-
нага свету, але там гэта вышэйшы, «боскі» свет, які існуе сама-
стойна, па-за светам людзей і незалежна ад яго. У прымхліцах жа 
прадстаўлены свет так званай «ніжэйшай міфалогіі» — свет духаў 
і дэманічных істот, якія існуюць тут, на зямлі.

Духі і міфічныя істоты (якія з прыходам хрысціянства атры- 
малі назву «нячыстая сіла») насяляюць тую ж самую прастору, 
што і людзі, таму вельмі часта ўваходзяць у кантакт з апошнімі. 
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Адносіны паміж «нячыстай сілай» і людзьмі маюць разнастайны 
характар. Гэта могуць быць добрасуседскія адносіны, заснаваныя 
на ўзаемапавазе і выкананні пэўных абавязкаў перад іншым бокам 
(напрыклад, адносіны паміж дамавіком і гаспадаром хаты). Але 
часцей гэта канфліктныя сітуацыі, калі парушэнне чалавекам тэ-
рытарыяльных меж ці вызначаных правіл паводзін прыводзіць да 
варожых дзеянняў з боку духаў. А часам гэта проста шкодніцкія 
падкопы «нячысцікаў». Так ці інакш, але кантакты з «нячыстай 
сілай» заўсёды небяспечныя для чалавека. Сутыкненні са звышна-
туральным светам непажаданыя, бо менавіта чалавек часцей за ўсё 
выходзіць з іх пацярпеўшым.

Суіснаванне звышнатуральных істот і людзей, разнастайныя 
адносіны паміж імі з’яўляюцца сэнсавым цэнтрам карціны свету 
прымхліцы і крыніцай яе сюжэтаў: «Жанчына пайшла ў лес па гры-
бы. Бачыць, на дрэве вісіць вялікі кавалак бярозавай кары. Падыйш-
ла яна, зазірнула ў сярэдзіну, аж там ляжыць голае дзіця і спіць. 
Жанчыне шкада стала дзіцяці, адвязала свой фартух, прыкрыла ім 
дзіця і адыйшлася, усё думаючы, чыё гэта можа быць дзіця і як яно 
сюды трапіла... Але не паспела яна адыйсці ад дзіцяці якіх дваццаці 
крокаў, як пачула: “Пачакай, кабетка!” Яна азірнулася, бачыць — 
бяжыць да яе голая жанчына з распушчанымі валасамі. Гэта была 
русалка. Тая спужалася і хацела ўцячы, але русалка закрычала: 
“Пастой, кабетка, спор табе ў рукі!” Дакранулася да рук жанчыны  
і знікла. Калі жанчына трохі ачулася ад пуду, яна вярнулася дадому. 
З тае пары яна пачала так працаваць, што ўсе дзівіліся, адкуль  
у яе бяруцца сілы» («Пра русалку» [ЛіП, с. 173–174]).

Прымхліца, у адрозненне ад іншых празаічных жанраў, адмет-
ным чынам прадстаўляе прастору — у выглядзе пэўных локусаў, 
вылучэнне якіх залежыць ад «месца жыхарства» тых ці іншых 
«нячысцікаў» або высокай частотнасці сустрэч з імі: лес, бало-
та, рака, мост, сядзібныя пабудовы, скрыжаванні дарог, могілкі  
і інш.: «Вярталіся неяк мужык з жонкаю з кірмаша з суседняга сяла. 
І праязжалі яны праз масток. Раптам убачылі барана, прыгожа-
га такога, з вялікай шэрсцю. Стаіць і нават не зрухнецца. Жонка 
мужыку і кажа: “Давай зловім яго, будзе нам прыбытак грашовы”. 

Згадзіўся мужык. Толькі яны падышлі да барана, аж ён у другім мес-
цы стаіць. І так што раз: толькі падыйдуць на два крокі, той 
адразу прападае. Да паўночы мучыў іх баран. Завёў амаль што  
ў лес. Зразумеў мужык, што здань гэта, перахрысціўся: “У імя Айца, 
і Сына, і Духа Святога”. Адразу ж прапаў баран. Схапіў мужык жон-
ку і хутчэй ад мастка, каб яшчэ што не сталася» [Арх.]. 

Час у прымхліцах таксама не падобны на часавыя ўяўленні ў 
іншых жанрах. Тут няма мінулага, цяперашняга, будучага. Час мае 
пераважна сутачны падзел: вечар, ноч, світанне, поўдзень і г. д. Гэта 
звязана з вызначэннем найбольш спрыяльнага часу для кантактаў 
з пэўнымі духамі. «Русалкі на гранай нядзелі катаюцца. За гэтым 
самым у нядзелю ніхто не ходзе ў лес, — бач, апасаюцца. Раз адна 
маладзіца ішла на гэтай нядзелі з Царкавішча ў Прыбар з гасцей ад 
маткі. Ну, матка яе й праводзіла. Увайшлі ў лес, а яна з лесу на да-
рогу і выбегла, і скачыць-скачыць. А тады на бярэзіну ўскочыла і да-
вай гутатахацца: гутата-гуляля! Яны як спужаюцца, да назад. Да 
пераначавалі, а назаўтра ўжэ ўтрох пашлі — і бацька з маткай,  
і маладзіца. Дык нічагусенька не бачылі, ні-ні. А валасы, кажуць, да 
долу да самага. І ў яе ўсё жаночча. Срахата, не прывядзі Бог! Гэта 
гадоў сорак таму было» («Русалкі» [ЛіП, с. 174]).

Такім чынам, карціна свету былічкі падпарадкавана перш за ўсё 
містыка-міфалагічным уяўленням і будуецца ў адпаведнасці з імі.

Гісторыка-міфалагічная карціна свету  
ў легендах

Напэўна, ніводны іншы празаічны жанр не назапасіў столькі 
народных уяўленняў аб свеце, як легенды. Тут знаходзім паняцці 
пра паходжанне свету і чалавека, пра Бога і боскі свет, пра ма-
ральныя асновы жыцця, пра доблесць і геройства, эстэтычныя, 
аксіялагічныя і іншыя ўяўленні: «Як Бог стварыў свет, та вялеў 
сонейку свяціць на добрых і на ліхіх. Сонейка не хацела свяціць на 
ліхіх і пачало жаліцца Богу, што яму цяжка заўжды свяціць. Тагды 
Бог пакараў сонейка й вялеў яму свяціць толькі ўдзень, а ўночы, як 
гуляюць ліхія, не свяціць, а аддыхаць» [ЛіП, с. 32].
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Уся ўвага ў легендах сфакусіравана на нейкіх падзеях, ці то 
стварэнне зямлі, ці то выпадак, які здарыўся падчас вандравання 
св. Пятра, заснаванне горада або разбурэнне манастыра татарамі. 
Карціна свету легенды прадстаўлена праз шэраг рознага роду 
падзей, але гэта заўсёды грамадска значныя падзеі, менавіта яны  
і з’яўляюцца сэнсавым цэнтрам легендавай карціны свету, якую мы 
вызначылі як «гісторыка-міфалагічную». «Міфалагічная» яна таму, 
што падзеі легенды заўсёды ў значнай ступені міфалагізаваныя, 
а вельмі часта ўвогуле не маюць пад сабой гістарычнай асновы: 
«Гэта цяпер людзі здрабнелі, даўней яны былі такія вялізныя, што 
чуць-чуць не раўняліся з лесам. ...Толькі кажуць, што яны не ведалі, 
куды дзець сваю сілу. Гэта яны перакопвалі рэкі, панасыпалі горкі да 
параскідалі ўсюды па свету велізарнае каменне, якое й цяпер тра-
пляецца дзе-нідзе на полі ці ў лесе. ...Не было на зямлі нікога, хто  
б мог з імі памерацца сілаю. От яны вольна хадзілі сабе ды сваволілі. 
Ведама, калі хто нікога не баіцца, калі над ім няма ніякага ўшчуну, 
то ён заўжды пачне дурэць, пачне рабіць ліха. Так і тыя багатыры 
пачалі губіць на зямлі ўсялякае жывёла й усялякую расліну, а ў неба 
шыбаць каменнем. От за тое Бог збольшага загубіў іх, а рэштку 
абярнуў у звычайных людзей. Яшчэ да тых часоў находзяць косці 
тых веліканаў. Дак ў іх пушка мізенага пальца чуць не косы са-
жэнь. От якія то былі веліканы» («Веліканы» [ЛіП, с. 46]).

Легендавы час лінейны, мае свой пачатак (час першастварэн-
ня ўсяго існага) і канец (эсхаталагічныя падзеі). Легенду цікавіць 
пераважна мінулае, дзе адбываецца большасць падзей, радзей — 
будучыня. Сучаснасць жа звязана толькі з нейкімі прадметамі-
доказамі сапраўднасці мінулых падзей: «Тамака ў горах за Свакамі 
ёсьць такая ямачка, дзе вада не высыхае ніколі. Ну і казалі, што 
некалі то было, што касьцёл туды патапіўся і не застывае нічого 
там, вада не высыхае… І там цяпер такая лужына стаіць» («Пра 
касцёл, што пад зямлю пайшоў» [Т, с. 417]).

У легендах вылучаюцца «зямны» свет і «боскі». Трэба адзна-
чыць, што «боскі» свет сустракаецца ў легендах даволі рэдка. Звы-
чайна ён прадстаўлены райскай брамай або прастолам Госпада. 
Асноўны акцэнт зроблены менавіта на «зямным» свеце, і падзеі, 

у якіх прымаюць удзел Бог, святыя ці чорт, звычайна адбываюц-
ца тут, у «гэтым» свеце: «Рана, чуць свет на зорачку, сышлі з неба 
на зямлю святы Касьян і Мікола-Чудатворац. Ідуць яны сабе па 
дарозе і гамоняць, што як гэта Бог хораша ўсё на свеце падзелаў. 
Ішлі, ішлі святыя ўгоднікі і бачаць, што мужык завяз у гразі з возам 
дроў...» («Мікола і Касьян» [ЛіП, с. 137]). Прастора зямнога свету 
мае кропкавую канкрэтызацыю: дакладна паказаны месцы, звяза-
ныя з тымі ці іншымі падзеямі: «…Пра наша возера Саніцкае. Яно 
размешчана ў лашчыне паміж гораў. …Гэта возера абразавалась ад 
таго, што некалі ішлі два волаты і прыселі на пагорках прыкурыць 
трубку. Адзін прыкурыў, другі кажа: “Падай кісет!” Ну, кісет той 
падкінуў, кісет не даляцеў да другога і ўпаў паміж гэтых гораў. Так  
і абразавалась гэтае возера ад удара кісета волата аб зямлю» 
(«Пра паходжанне Саніцкага возера» [Т, с. 426]).

Такім чынам, карціна свету легенды грунтуецца на гісторыка-
міфалагічных уяўленнях народа, прадстаўленых у выглядзе знач-
ных для жыцця калектыву падзей.

Суб’ектыўна-падзейная карціна свету  
ў вусных апавяданнях

Вуснае апавяданне характарызуе «суб’ектыўна-падзейнае» 
ўспрыняцце свету носьбітамі вусна-паэтычнай традыцыі, што 
замацоўвае цэнтральную пазіцыю ў карціне свету дадзенага жанру 
за чалавекам з яго «індывідуальным» жыццёвым вопытам, погля-
дам на свет і ацэнкай тых ці іншых з’яў і падзей. За гэтым быццам 
бы «індывідуальным» поглядам, зразумела, стаяць традыцыйныя 
ўяўленні: «За сваё жыццё ранейшае мы не мала гора перажылі  
і розных недахваткаў мелі: то хлеба няма, то дзеці босыя. Верылі 
ў бога ... але ўвесь век галадалі. На вузенькай палосцы кожны год 
быў неўраджай, хлеба свайго хапала ўсяго на тры-чатыры месяцы. 
Прыходзілася працаваць за кавалак хлеба …» («Жыццё без бога  
і святых» [ЛіП, с. 636]). 

Жанравая карціна свету вуснага апавядання набліжана да 
рэальнага стану рэчаў. У творах гэтага жанру не выяўляецца 
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цікаўнасці ні да звышнатуральнага свету, ні да падзей далёка-
га мінулага. Карціна свету вуснага апавядання ўяўляе сабой 
інтэрпрэтацыю «па гарачых слядах» «звычайнага» свету людзей: 
сацыяльна-палітычных, сямейна-бытавых адносін і здарэнняў, 
прапушчаных праз прызму прыватнага жыццёвага вопыту: «Есьлі 
цыгана жонка не пракормя, так ён яе б’ець. Ці знаеш? Вот прыйш-
ла па хатах цыганка. Ана прыходзя і глядзіць: у тога тое ёсьць,  
у тога тое. Прыйшоўшы па-цыганску гыр-гыр-гыр. Кажэць: “У тэй 
хаце новыя боты пашыты” — “Вядзі паказувай”. Ну прыйшоў цы-
ган з цыганкай, вунь боты. Так ён рас цыганцы па мордзе! Цыганка 
як увалілася на гэтыя боты… А людзі: “Ня бі яе, ня бі, пан, за што 
б’еш?” — “А, — каэць, — зараза, я ж яе заб’ю…” А яна гэтыя боты 
рас-рас сабе, вышла, агледзеліся, а дзе боты? Німа. А эта цыганка 
забрала» («Як цыганы боты кралі» [Т, с. 465]). 

Мастацкая прастора ў вусным апавяданні можа падзяляцца на 
«тут-у-нас» і «там-у-іх», але гэта заўсёды прастора адзінага зямно-
га свету. Катэгорыя часу выяўляецца ў вусным апавяданні ў дзвюх 
формах: сучаснае і мінулае, якія часцей за ўсё звязаны са станоўчай 
або адмоўнай ацэнкай. Калі гаворка ідзе пра ліхія часы паншчы-
ны, вайны і інш., то мінулае характарызуецца як цяжкае і дрэннае, 
а сучаснасць на яе фоне выступае спрыяльнай і добрай: «У мяне 
было сем дзяцей. Кушаць нічога не было. Карова мала давала мала-
ка. Хлеба давалі грамы. Думалася: “Госпадзі, ці прыйдзецца хлебца 
есці досыта”. Бывала, іду палоць картошку, і вочы мае не глядзяць  
і ўсё тут... Цяпер лепей жыць. Калі дбаеш, дык і маеш» [Арх.]. Ацэн-
ка можа быць і супрацьлеглай, калі мае месца ідэалізацыя мінулых 
часоў: «Раз у мяне ўнучка была. І во прыйшлі каровы, я падаіла, 
а яна: “Бабушка, я пайду пагуляю” — “Ідзі”, — кажу… Пайшла — 
няма, няма. Ой, а выйшла хмара. І ўсё маланка накрыж… Есьлі на-
крыж — то ўжэ недзе стрэліць гром… Бяру палку ў рукі і выходжу 
на вуліцу. Прыходжу, а там… ой, каля крыжа танцы! А іх там… 
Хлопцы, матацыклы, і гэтую музыку: тык-тык… Гэта ж цяпер 
музыка такая вот. Гэта не даўнейша музыка! Я кажу: “А ну ўсе па 
дамам! Што вы проціў Божай волі пастроілі танцы?.. Такая хмара, 
а вы танцы адкрылі!”» («Пра сучасныя танцы» [Т, с. 462]).

Карціну свету вуснага апавядання фарміруюць рознага роду 
падзеі. Легендавая карціна свету таксама акцэнтуе ўвагу на пад-
зеях, але там гэта заўсёды падзеі гістарычнага маштабу, грамад-
ска значныя і важныя. У вусным апавяданні падзеі больш дроб-
ныя, прыватныя і вельмі часта маюць асабісты характар: «Жыла 
... у адной вёсцы бабка старэнькая, варажбітка. Вядома — вайна. 
Ні табе пісем, ні тэлеграм, а мужчыны з вёскі на вайну пайшлі, 
хочацца бабам пра іх што-небудзь даведацца. Вось і ходзяць яны 
да варажбіткі. Тое-сёе яна ім і ўгадвала. І разнеслася слава пра 
варажбітку, што яна можа нават угадаць, чым вайна скончыцца. 
Прыехалі неяк у вёску немцы курэй ды яйкі збіраць. Пачулі яны пра 
варажбітку і прыпёрліся да яе: “Варажы, матка, чым вайна скон-
чыцца”. Бабка спалохалася, адмаўляеца: “Не ўмею я варажыць!” 
Немцы за вінтоўкі: “Варажы, інакш капут зробім!” Прыйшлося 
паслухацца...» («Варажбітка» [БФ, с. 636]). 

Такім чынам, жанравыя адметнасці карціны свету вуснага апа-
вядання вызначаюць традыцыйныя ўяўленні, пададзеныя скрозь 
«суб’ектыўна-падзейную» прызму.

Скажоная карціна свету ў небыліцах
Адметным прынцыпам уласна небыліц, які палягае асно-

вай стварэння іх тэкстаў і вызначае іх жанравую спецыфіку, 
з’яўляецца прынцып так званага «наўмыснага алагізму». Яго дзе-
янне прыводзіць да ўтварэння ў небыліцах «скажонай» (тэрмін 
«перагорнутасць», якую выкарыстоўваюць некаторыя даследчыкі 
ў дачыненні да мастацкага свету небыліц, уяўляецца недастат-
кова карэктным), поўнай недарэчнасцей і блытаніны мастацкай 
карціны свету, хаця гэтая «скажонасць» выяўляецца толькі пры 
супастаўленні з карцінамі свету іншых фальклорных жанраў,  
а таксама паўсядзённым светам звычайных рэчаў. Карціна све-
ту небыліцы, на першы погляд, вельмі спецыфічная, непадобная 
на ўпарадкаваныя карціны свету астатніх фальклорных жанраў, 
нават несувымерная з імі. Алагізм светаўспрыняцця знаходзіць  
у небыліцах поўнае ўвасабленне. Здаецца, што гэты жанр парушае 
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ўсе магчымыя законы рэальнага свету. Адсюль здзіўленае пытанне: 
«А где это виданое, еще где это слыханое, чтобы курица быка ро-
дила, коза-то раскудахталася, поросеночек яичко снес … безрукой 
клеть покрал, что нагому-то за пазуху поклал, безногой вперегонки 
побежал, немой караул закричал, глухой подслушивал…». Але пры 
больш уважлівым разглядзе бачна, што карціна свету небыліцы 
ўсё ж такі захоўвае некаторыя параметры ўпарадкаванага свету. 
І гэта — базавыя параметры, якія не дазваляюць небылічнаму 
свету распасціся або пераўтварыцца ў антысвет. На самай спра-
ве далёка не ўсё ў мастацкім свеце небыліц супрацьстаіць законам 
рэчаіснасці. Агульная канстантнасць карціны свету захоўваецца. 
Зямля застаецца зямлёй, неба — небам, пекла — пеклам. На-
прыклад, герой казкі «Не люба — не слухай», у структуру якой 
уваходзіць небыліца, даглядае пчол. Ён іх пасвіць, доіць, заганяе 
ў вулей, яны могуць згубіцца на выпасе, завязнуць ў балоце, на іх 
могуць напасці ваўкі і да т. п. «Скажоным» тут выступае толькі 
аб’ект — пчолы, усё астатняе не выходзіць за межы звычайнага. 
Для таго каб зняць «скажонасць», у дадзеным выпадку дастатко-
ва толькі замяніць пчол каровамі: пры гэтай аперацыі небылічны 
свет цалкам разбураецца.

Парушэнні ў небыліцах кранаюць пераважна звычныя 
суадносіны паміж з’явамі, прадметамі або суб’ектамі, іх якасцямі 
і ўласцівасцямі, замяняючы іх на нязвычныя. Выражаецца гэта 
ў тым, тлумачыць рускі фалькларыст Л. М. Іўлева, што суб’екты 
разнастайных суджэнняў, правільных з пункту гледжання фар-
мальнай логікі і разумнага сэнсу, як бы мяняюцца месцамі,  
у той час як месцы прэдыкатаў застаюцца без змен. Такім чы-
нам атрымліваецца суджэнне, якое правільнае сінтаксічна, але 
не вытрымлівае праверкі жыццёвым вопытам і разумным сэн-
сам. Гэта і прыводзіць да дэфармацыі нармальных сувязей, якія 
існуюць паміж з’явамі ў прыродзе, стварае вобраз скажонага све-
ту. «Дайно во поле курица сено ест, овца в острове яйцо снесла,  
а как лютой зверь — полевой, мати, медведь, по поднебесью летал, 
хвостом лебедей гонял». «Зрухі», парушэнні законаў рэальнага све-
ту ў небыліцах маюць лакальны характар, не кранаюць яго асноў. 

«Камар дровы сячэць, муха лазню топіць, а вош парылася — пе-
рапарылася. З палка звалілася, насмерць забілася» [Д1, с. 237].  
І ў рэальным свеце дровы сякуць, лазню топяць, а з палка сапраўды 
можна зваліцца. «Зрушэнне» можа адбывацца як па гарызанталі 
(жывёла — жывёла або расліна — расліна), так і па вертыкалі (ча-
лавек — жывёла): «Пайшоў я ў пятроўкі грушы на вербах трусіць. 
Патрос — пападалі карасі. Панёс на базар, прадаў дзясятак — 
купіў мёду, набраў на кафтан сукна, пашыў боты. Вот да сіх пор 
іх нашу» [Арх.].

У параўнанні з упарадкаваным рэальным светам свет небыліц 
можна назваць «бязладным», аднак у дадзеным выпадку бязлад-
дзе не азначае адмаўленне, знішчэнне парадку. Гэта хутчэй гульня  
ў беспарадак, мэта якой — яшчэ больш падкрэсліць парадак. Тра-
дыцыйна лічыцца, што ў аснове небыліц ляжыць камічны эфект, 
які дасягаецца шляхам «перагортвання» звычайных паняццяў  
і ўяўленняў і ствараецца, каб пацешыць, пасмяшыць слухачоў. 
На нашу думку, фальклорная небыліца адыгрывае куды больш 
значную культурную ролю. Зразумець сэнс стварэння небыліц, іх 
функцыі, заканамернасці будовы дазваляе міф.

Параўнанне міфалагічнай карціны свету і мастацкай карціны 
свету небыліцы выяўляе іх дыяметральную супрацьлегласць. Міф 
арганізуе і гарманізуе свет, прыўносячы ў яго законы ўпарадкавання, 
выяўляючы і замацоўваючы пэўныя сувязі паміж яго элементамі. 
Адметнасць мастацкага свету небыліцы — у парушэнні гэтых сувя-
зей, змяшчэнні і змяшэнні традыцыйных паняццяў і ўяўленняў. Гэта 
прыводзіць да думкі, што небыліца можа выступаць своеасаблівым 
полюсам міфа. Аднак, калі міф — свайго роду ўтварэнне космасу 
з хаосу, парадку з неўпарадкаванасці, то небыліца — гэта зусім не 
вяртанне да хаосу. Гэта таксама не антысвет і не антынорма, якія 
нясуць у сабе негатыўны, адмаўляючы элемент. Адэкватна зразу-
мець мастацкі свет небыліцы можна, на нашу думку, разглядаючы 
яго, згодна з канцэпцыяй нідэрландскага філосафа і даследчыка 
культуры Ёхана Хёйзінгі, як адметную гульнёвую прастору, дзе ад-
бываецца гульня вобразамі, словамі, словамі ў свядомасці, гульня 
сэнсамі: «Іду я, гляжу: стаіць цэркаўка, сырам падпёрта, кілбасою 
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навешана, абаранкам замкнёна…» [Арх.]. Мэтай гэтай гульні, якая 
першапачаткова, магчыма, мела сакральны характар, з’яўляецца 
сцвярджэнне на ўзроўні фальклорнай свядомасці ўпарадкаванага, 
канстантнага свету. А паколькі любой гульнёвай прасторы, як ад-
значае Ёхан Хёйзінга, ўласціва глыбокая ўнутраная сувязь з ідэяй 
парадку, цалкам правамерна гаварыць пра своеасаблівую логіку 
небыліц, якая ў навуковай літаратуры была заяўлена як так званая 
логіка «адваротнасці» (трансверсіі). Развіваючы думку, можна вы-
лучыць логіку падзеі (камар з дубу зваліўся), становішча (сам сябе 
адкапаў), адносін паміж рэчамі (з пілавання вяроўку звіў), у тым 
ліку і храналагічнага плану (было гэта, як я яшчэ не радзіўся). 

Логіка небыліцы шчыльна звязана з катэгорыямі магчымае/
немагчымае. Як правіла, тое, што немагчыма ў рэальным свеце, 
можа адбывацца ў свеце небыліц: «Я жыў з дзедам, а бацькі яшчэ не 
было. Былі ў нас з дзедам пчолы па сабаку, насілі мёд рэзгінямі. Адна 
пчаліна несла мёд цераз возера і ўпусціла рэзгінь мёду ў возера; гэ-
тае возера стала салодкае. Хадзіла там мая кабылка і выпіла гэту 
ваду, так што аж упілася, і ляжала без ума, п’яная…» [БФ, с. 433]. 
Пераход рэчаў, падзей, становішчаў з адной катэгорыі ў другую вы-
ступае іх жанравай адметнасцю. Мастацкі свет небыліц да таго ж 
набывае камічнае адценне. Адбываецца гэта дзякуючы таму, што  
і выканаўцы, і слухачы не вераць у тое, пра што распавядае небыліца, 
больш таго, яны ў поўнай меры ўсведамляюць абсурднасць яе свету 
ў параўнанні з рэальным: «Аднойчы загарэлася балота... Тэмпера-
тура паднялася такая, што вада ў ім закіпела. І нехта прапанаваў: 
“Давайце зацірку зварым. Во наядзімся!” Сабралі муку з усёй вёскі. 
Усыпалі муку ў ваду і пачалі чакаць. А каб зацірка не прыгарэла, 
людзей спецыяльных выдзелілі “варыць зацірку”. Плаваюць яны 
на чоўнах, памешваюць…» [Арх.]. Фальклорная свядомасць да-
статкова ўпэўнена адрознівае праўду ад няпраўды. Полюсная су-
працьлегласць небыліцы і міфа праяўляецца і тут: міф доўгі час 
успрымаўся як абсалютная праўда, небыліца, адпаведна, як поўная 
няпраўда. Казкі, здавалася б, таксама свайго роду «хлусня», тым не 
менш, як заўважана, у іх часткова вераць. Гэта тлумачыцца тым, 
што рытуальная матрыца прыцягвае да сябе некаторыя фальклор-

ныя жанры і казкі, асабліва чарадзейныя, добра на яе кладуцца.  
З цягам часу міф страчвае сваю пазіцыю, полюсам праўды стано-
вяцца легенды. Небыліцы ж па-ранейшаму застаюцца неверагод-
най і смешнай выдумкай. Даследаванні рускага філосафа і тэарэты-
ка культуры Міхаіла Бахціна ў галіне карнавальнай культуры і свя-
точнага смеху даюць падставы меркаваць, што смех, які выклікае 
небыліца, не проста забаўляльны. Ён валодае амбівалентнай пры-
родай (адмаўляючы, сцвярджае) і светасузіральным характарам. 
Смех над недарэчнасцю небылічнага свету яшчэ раз падкрэслівае 
моц упарадкаванага рэальнага свету, непарушнасць яго законаў  
і норм, правільнасць традыцыйных паняццяў і ўяўленняў. 

Такім чынам, карціна свету небыліцы характарызуецца «ска-
жонасцю» ў параўнанні з законамі рэальнага свету і карцінамі све-
ту іншых жанраў няказкавай прозы.
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Частка трэцяя
АЛЬТЭРЫЯЛЬНЫЯ  

КАРЦІНЫ СВЕТУ  
Ў ДЗІЦЯЧЫМ ФАЛЬКЛОРЫ

Як нельга звесці да адзінай карціны свету ўвесь фальклор, так 
немагчыма прадставіць агульную карціну свету для ўсяго дзіцячага 
фальклору: яна жанрава стракатая. Кожны жанр у адпаведнасці 
са сваёй функцыяй, г. зн. прызначэннем, мае ўласную мадэль 
рэальнасці, якая палягае ў аснове яго карціны свету. Гэтая карціна 
можа быць дастаткова поўнай, выразнай, добра скампанаванай, 
як у калыханках, фрагментарнай, як у забаўлянках, пазначанай 
асобнымі штрыхамі, як у дражнілках, багата або сціпла насычанай 
дэталямі рэальнага і міфалагічнага свету. У любым выпадку 
жанравая карціна свету не прамое адлюстраванне рэчаіснасці,  
а апасродкаванае, створанае комплексам мастацкіх сродкаў і прыё- 
маў, уласцівых таму ці іншаму жанру.

Ілюзія рэальнасці — адзін жанравы полюс дзіцячага фальклору, 
суцэльная фантастыка, якая не мае кропак судакранання з рэ- 
чаіснасцю, — другі, а паміж імі шэраг іншых жанравых карцін 
свету, якім нават цяжка даць азначэнне. Мы называем карціны 
свету дзіцячага фальклору альтэрыяльнымі (лац. аlteritas — іншае). 
Маецца на ўвазе, шта яны якасна розныя, не тоесныя адна адной, 
незалежныя, множныя.

Склад дзіцячага фальклору
Тэрмін «дзіцячы фальклор» увайшоў у фалькларыстыку з 20-х 

гадоў XX стагоддзя. Яго прапанаваў Г. Вінаградаў, вядомы рускі 
даследчык гэтай адносна самастойнай шматжанравай вобласці 
фальклору, якая ўваходзіць у склад дзіцячай культуры. Прыз-
начэнне апошняй — сацыялагізацыя дзіцяці, падрыхтоўка да 
ўваходжання ў соцыум з наборам пэўных маральна-этычных якас-
цей і паводзінскіх норм.

Найбольш значная праца, прысвечаная вывучэнню белару-
скага дзіцячага фальклору, — кніга Г. А. Барташэвіч «Вершаваныя 
жанры беларускага дзіцячага фальклору» (Мінск, 1976). Даслед-
чыца з’яўляецца таксама складальнікам тома «Дзіцячы фальклор» 
(Мінск, 1972. Далей у тэксце — Д1), які ўваходзіць у звод БНТ 
(Беларуская народная творчасць), падрыхтаваны акадэмічнымі 
вучонымі. У 2006 г. з’явіўся зборнік «Дзіцячы фальклор», дзе 
змешчаны запісы студэнтаў БДПУ імя М. Танка, зробленыя пад-
час палявой фальклорнай практыкі на мяжы мінулага і цяпераш-
няга стагоддзяў (далей у тэксце — Д2). Разам гэтыя дзве кнігі — 
акадэмічная і ўніверсітэцкая — даюць поўнае ўяўленне аб сфе-
ры традыцыйнага дзіцячага фальклору, яго жанравым складзе, 
развіцці, характары бытавання, ступені захаванасці.

Пакінем убаку складаную праблему, звязаную з прынцыпам 
класіфікацыі дзіцячага фальклору. Зазначым толькі, што ў самым 
агульным плане яго мэтазгодна падзяляць на гульнявы і паза-
гульнявы. Вытокі дзіцячага фальклору таксама розныя. Звычай-
на адзначаюць уласна дзіцячы фальклор, стваральнікамі якога 
лічацца дзеці і падлеткі, фальклор дарослых для дзяцей і фаль-
клор дарослых, стыхійна пераняты дзецьмі. Застаецца адкрытым 
пытанне аб генезісе жанравых мадэлей уласна дзіцячага фаль-
клору — выпрацаваны яны ў дзіцячым асяродку або запазычаны 
ў дарослых.

Каб было зразумела, аб якіх жанравых карцінах будзе ісці гавор-
ка, папярэдне адзначым розныя па функцыянальным прызначэнні  
і паходжанні часткі дзіцячага фальклору, адметныя сваім жанра-
вым складам. Менавіта жанры з’яўляюцца класіфікацыйнай катэго-
рыяй, бо кожны з іх прэзентуе адметную карціну свету, сцвярджае 
актуальнасць сваёй мадэлі свету ў адпаведных камунікатыўных 
актах гульні або размовы.

1. Мацярынскі фальклор, які прызначаны для выхавання ма- 
ленькіх дзяцей. Яго называюць яшчэ «мацярынскай школай», 
«паэзіяй пеставання». Ён складаецца з калыханак і забаўлянак.

2. Фальклор дарослых для дзяцей:
а) разлічаныя на дзіцячае асяроддзе песні, казкі, загадкі і інш.;
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б) створаныя для дзіцячых абрадаў каляндарнага цыкла песні, 
якія вар’іруюцца падчас выканання ў межах калядных, васільеўскіх, 
куставых і іншых віншавальных абходаў хат дзецьмі асобна ад 
дарослых.

3. Стыхійна перанятыя ад старэйшых жанры, якія цалкам або 
часткова страцілі для тых актуальнасць:

а) былыя магічныя заклічкі — звароты да прыродных з’яў, 
звяроў, птушак, насякомых і інш.;

б) жартоўныя канты (гарадскія бытавыя песні) алегарычнага 
складу пра птушак, звяроў, хатніх жывёл, насякомых і інш.

4. Часткова запазычаныя ад дарослых жанры, мадэлі якіх 
выкарыстоўваліся надалей для стварэння новых твораў:

а) прымхліцы — «страхі», «страшылкі». На думку вучоных, 
яны ўтвараюць вобласць сучаснай дзіцячай міфалогіі;

б) «садысцкія» вершыкі літаратурнага паходжання, мадэль 
якіх выкарыстоўваецца для стварэння падобных тэкстаў;

в) т. зв. «дзіцячыя» анекдоты (напрыклад, пра Вовачку, настаў-
ніцу, вучняў, бацкоў і пад.);

г) дражнілкі, насмешкі-кепікі, мянушкі і пад.
Пазначаныя часткі — агульнае поле сатворчасці дарослых і 

дзяцей з няўлоўнымі генетычнымі межамі паміж творамі, больш 
выразнымі для мацярынскага фальклору.

5. Уласна дзіцячы фальклор. Ён трывала знаходзіцца ў гульнявай 
сферы і здаўна пераймаецца па гарызанталі ад равеснікаў:

а) творы, звязаныя з рухомымі гульнямі (жараб’ёўкі, лічылкі, 
прыгаворкі, прыпеўкі);

б) творы, звязаныя са слоўнымі гульнямі (скорагаворкі, 
маўчанкі, дыялогі-хітрыкі, ланцужковыя слоўныя дыялогі (тыпу 
геаграфічных), адгаворкі і інш.

Такім чынам, дзіцячы фальклор з’яўляецца шматмерным утва-
рэннем. Ён класіфікуецца згодна з рознымі прынцыпамі: умоўна 
генетычным — фальклор дарослых для дзяцей і ўласна дзіцячы, 
функцыянальным — гульнявы і пазагульнявы (таксама даволі 
ўмоўна), фармальным — песенны, вершаваны, празаічны, драма-
тычны.

Рэзанансная карціна свету ў калыханках
Калыханкі можна аналізаваць па-рознаму. Напрыклад, як 

мастацкія творы. Тады мы сфакусіруем увагу на іх паэтыцы — 
кампазіцыі, сродках стварэння вобразаў і г. д. А можна разгля-
даць у кантэксце народнай культуры, больш дакладна — на-
роднай педагогікі, культуры выхавання. Тады мы акцэнтуем 
такую рэпрэзентатыўную для культуры каштоўнасць, як дзіця, 
немаўлятка. У апошнім выпадку вельмі дарэчы зрабіць аб’ектам 
аналізу карціну свету. Пытанне ў тым, што гэта за карціна, на 
якой мадэлі грунтуецца, якія яе суб’ектна-аб’ектныя параметры, 
сістэмная яна або хаатычная і г. д.? Асобная праблема — азначэн-
не, найбольш адпаведнае яе сутнасці. 

Назваць карціну свету ў калыханках — значыць зразумець яе 
гуманістычны пафас, з’яву новую ў параўнанні з культурай дазем-
ляробчай эпохі. Мы назвалі яе рэзананснай (лац. resonans — які 
адгукаецца), таму што ўсе персанажы сваімі дзеяннямі адгукаюцца 
на жаданне маці забяспечыць дзіцяці ціхае засынанне і доўгі спа-
койны сон. Да яе паслуг Сон, Дрымота, гулі, куры, ночка, вецер, 
зайчык, коцік, ваўчок і інш.: 

Хадзіў каток па капусце,
Насіў сончык у белай хусце.
А ўсім дзеткам прадаваў,
А Марыці дарма даў [Д2, с. 38].

Сістэмнасць карціны свету
Карціна свету ў мацярынскіх песнях сістэмнага тыпу з жорстка 

цэнтраванай структурай. Яе ядро складае двуадзіны вобраз — 
дзіця ў калысцы і маці, што, спяваючы, яго люляе:

Баю-баю-баю,
Дзетачку качаю,
Дзетка засыпае,
Вочкі закрывае.
А-а-а, а-а-а [Д2, с. 42].
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Схематычна карціну свету можна прадставіць у выглядзе 
паўсферы без дыхатаміі свая прастора (хатняя) — чужая прасто-
ра (знешняя). Гэта функцыянальна аднародны, камфортны для 
пераходу дзіцяці ад нядрэмнасці да сну кантынуум. Ён рэзаніруе 
з размераным пагойдваннем калыскі, персанажы ўключаюцца  
ў хвалепадобны рух, але не ад цэнтра да перыферыі, а наадварот, 
ад перыферыі да цэнтра:

Люлі-люлі-люлі,
Паляцелі куры.
Селі на варотах
У чырвоных ботах.
Сталі сакатаці,
Што сыночку даці:
Ці курачку-сакатушку,
Ці авечачку-блякошку,
Ці цялушачку-брыкушку [Д2, с. 70].

Такім чынам, гарызантальная праекцыя паўсферы ўяўляе сабой 
канцэнтрычныя акружнасці — хвалі, маркіраваныя адпаведнымі 
персанажамі. «Хваля», як ужо гаварылася, вектарна скіравана да 
цэнтра. Дадзеная мадэль — той семантычны і формаўтваральны 
механізм, які надае карціне свету ў калыханках сістэмнасць,  
а сукупнасці вобразаў-персанажаў гамагенную (аднародную) 
функцыянальнасць. Уся карціна — увасоблены ў вобразах лага-
цэнтрызм маналагічнай ісціны: персанажы і птушкі, міфалагічныя 
істоты і жывёлы не маюць іншага прызначэння, як клапаціцца раз-
ам з маці аб дзіцяці, забяспечваць яму бяспечны спачын, начны 
спакой і сон. Маці — той агульны семантычны «назоўнік» у калы-
ханках, з якім функцыянальна рэзаніруюць «лічнікі», іншыя пер-
санажы і істоты.

Унікальнасць карціны свету ў калыханках палягае ў наступным: 
1) яна дынамічна канкрэтная (вектары скіраваны да цэнтра);
2) структурна ўстойлівая (трымаецца на ўладзе цэнтра);
3) функцыянальна аднародная (усе персанажы заклапочаны 

тым самым, што і маці, — даць дзіцяці сон);

4) семантычна акрэсленая, бо беларуская народная педагогіка 
скіроўвалася на ранняе фарміраванне спрыяльнай для развіцця 
дзіцяці карціны свету. Будзем лічыць гэта своеасаблівай магіяй 
пажадання.

Хранатоп карціны свету
Радыяльна-канцэнтрычная прастора вакол хаты цалкам абжы-

тая сям’ёй і соцыумам у яго вясковай, сялянскай версii. Адсюль 
такія заканамерныя прасторавыя дэталі, як вёска (сяло), агарод, 
сенажаць, плот, хата.

Гарызанталь знешняй прасторы абведзена лесам, лугам, рэч-
кай, а вертыкаль уводзіцца праз сонца, дождж, вецер:

А-а, люлі, бай,
Ты, маленькі, засыпай,
А я ў нянькі наняла
Ветра, сонца і арла.
Люлі-люлі-люлі,
Усе дзеткі заснулі.
Не спіць толькі коцік...
Прыбег ён дахаткі,
Палез на палаткі... [Д2, с. 40].

Адсюль вынікае, што карціна свету ў калыханках марфалагічна 
карэспандуе з першаснай візуальнай прамадэллю «сваёй» пра-
сторы, уласцівай часу запачаткавання земляробчай цывілізацыі, 
калі рэчка, лес, луг пераходзілі з вобласці «чужога» і адносіліся да 
«свайго». Гэтае прысваенне прасторы вакол паселішча земляробаў 
адгукнулася ў той форме сувязі паміж цэнтрам і перыферыяй, якая 
прадстаўлена ў карціне свету калыханак. Вылучаюцца тры тыпы 
руху:

1. Маятнiкавы цэнтрабежна-цэнтраімклівы, уласцівы кату, 
які, куды б не адыходзіў, заўсёды вяртаецца дахаты, да дзіцяці:

Пайшоў каток на таржок,
Купіў рыбку, піражок.
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Ці самому есці?
Ці дзіцяці несці?
Сам разок укушу
І дзіцяці аднясу.
А дзіцятка будзе спаць,
А я буду калыхаць [Д2, с. 115].

2. Уласна цэнтраімклівы, уласцівы астатнім функцыянальна ад-
народным персанажам, якія імкнуцца «ліквідаваць недахоп», калі 
параўноўваць калыханкі з марфалогіяй казкі, апісанай У. Я. Про-
пам. У дадзеным выпадку дзіцяці не хапае сну, і яно гэты сон атры-
мае, напрыклад, ад зайчыка, які яго прыносіць у белай хустцы, або 
ласкавых слоў, і іх прыносяць жураўлі:

Ай, люлі-люлі-люлі,
Прыляцелі жураўлі.
Сталі думаць і гадаць,
Як нам дзетачку назваць [Д2, с. 72].

3. Нулявы, звязаны з асобай маці каля калыскі з яе «люлямі»  
і «баямі», просьбамі-заклінаннямі «ля коціка варката, на малют-
ку сон-драмата» [Д1, c. 74], «цішай, коцік, не бурчы» [Д1, c. 75], 
«спі, сыночак міленькі, галубочак сізенькі» [Д1, c. 66].

Матчына люлянне — містычны рухавік хвалепадобнай мадэлі 
свету ў калыханках. Шэраг змястоўных вектараў звязвае міфала- 
гічных персанажаў з домам дзіцяці. Менавіта яго дом абіраюць сваім 
начлегам такія патрэбныя для бацькоў сон з драмой.

Ідучы па лузе (дальні круг прасторы), яны вырашаюць:

Заначуем у Цімошачкі,
Ў Цімошачкі і ў Вуллічкі,
Будзем мы ў іх начаваці
І дзіцятка калыхаці [Д1, c. 61].

Іншыя носьбіты цэнтраімклівага руху — міфалагізаваныя 
прыродныя стыхiі: сыночка «буйны вецер пакалыша», «пчоланька 
прынясе мёду», «дробны дожджык напоіць» [Д1, c. 62]. Паказальна, 
што ўсе яны дубліруюць функцыі бацькоў.

Да гэтага моманту мы гаварылі аб сувязі цэнтральнай аксія- 
лагічнай структуры хата-дзіця-маці з дальнім знешнім кругам.  
Але бліжэйшы круг ні вектарна, ні функцыянальна не адрозніваецца 
ад дальняга, акрамя толькі таго, што агульная сэнсавая кан- 
струкцыя недахопу сну ў дзіцяці тут як бы «набухае» вынікам  
у плане ліквідацыі недахопу. Усё бліжэй да дому міфалагічныя 
прадвеснікі:

Ходзіць сон каля акон,
А дрымота каля плота [Д1, c. 89].

Эстафету забеспячэння сну прымаюць жывёлы, птушкі. Інва- 
рыянтная мадэль з катом уключае наступныя часткі. Першая 
частка — экспазіцыйная. Коцік знаходзіцца даволі далёка ад хаты  
і быццам бы выконвае абрад загукання:

Ходзіць кот па сенажаці,
Кліча сон ён да дзіцяці.
Ой, сонечку-галубоч(ы)ку,
Прыспі маю Ганулеч(ы)ку [Д1, c. 68].

Другая частка — маніфестацыйная: «хадзіў каток (певень) па 
капусце (па сяле) — насіў сончык (сон, дзяцей сон) у белай хусце (у ка- 
шале)» [Д1, 68–69]. Фінальная — перадача сну дзіцяці: «Усенькім 
дзецям прадаваў, // А Ганульцы дарма даў» [Д1, c. 69].

Арнітаморфныя нянькі або пераносчыкі сну — гулі і куры 
«ў чырвоных ботах»: «Ешце, куркі, піце, Андрэйку прыспіце». Для 
карціны свету, як бачым, важнай з’яўляецца функцыянальна-
эстэтычная, а не аб’ектыўная сутнасць фактаў, падзей, птушак, 
жывёл. Цалкам магчыма, што куры-гулі — арнітаморфная іпастась 
самаго сну, бо яны прылятаюць з пэўнай мэтай:

А-а, люлі-люлі,
Прыляцелі гулі,
Селі яны ў люлі,
Сталі яны гуркатаці,
Дзяціну калыхаці [Д1, c. 160].
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Камплементарны прынцып  
будовы карціны свету

Знешні свет сугучна гаворыць з цэнтрам на мове матчынай 
патрэбнасці — забяспечыць дзіцяці сон. Сінкрэтычны хранатоп 
пазбаўлены імпульсаў прасторавай адчужанасці хатняга свету — 
ад знешняга, чалавечага — ад міфалагічнага і жывёльнага. Часткі 
карціны арганізуюцца згодна з камплементарным прынцыпам 
(лац. сomplementum — папаўненне, дапаўненне). Яны падыход-
зяць адна да адной як ключ да замка. Патлумачым сказанае на пры-
кладзе вобраза зайцаў.

Семантыка зайцаў, якія прыносяць дзяцей, сведчыць аб пер-
шапачатковай нерасчлененай цэласнасці свету.

Ходзіць зайчык па капусце,
Носіць дзеці ў белай хустцы.
А катора пісне,
То на землю цісне [Д1, c. 169].

Адсюль вытокі рэдукаванага ўяўлення, што дзяцей знаходзяць 
у капусце. Натуральна, што і надалей зайцы захоўваюць сувязь  
з бацькамі, прыбягаюць і пытаюцца: 

— Ці спіць ваша дзевачка, 
Дзевачка-прыпевачка? [Д1, c. 168].

Стасункі зайчык — хлопчык структурна тоесны стасункам 
коцік — хлопчык і бабка (пупавязніца, пупарэзніца, павітуха) — 
дзіця. Бабка рытуальна абдорвае малога, тое ж робіць клапатлівы 
кот. Зайчык, здаецца, павінен паводзіць сябе гэткім самым чы-
нам, аднак ён выступае ў ролі няпамятлівай «бабкі». У адрознен-
не ад ката ён не аддае знойдзеныя рэчы (у лесе паясок, пад ліпкай 
скрыпку, пад грушкай падушку) хлопчыку, каб той крэпка спаў, 
таму лейтматывам гучыць заклік: 

Трэба зайчыка паймаці, 
Да паясочак (скрыпачку, падушку) адабраці
І хлопчыку аддаці, —
Стане хлопчык спаці [Д1, c. 168].

І пазітыўны варыянт з катом, і негатыўны з няпамятлівым 
зайцам у рэшце рэшт, як высвятляецца, аднолькава падыходзяць 
да сітуацыі, яны у аднолькавай ступені — выніковыя.

Адзінае небяспечнае месца, пра якое гаворыцца ў калыханках, 
знаходзіцца якраз у хаце — гэта край пасцелі, дзе неасцярожнае 
дзіця быццам бы падпільнуе ваўчок, схопіць за бачок і аднясе 
з хаты да сябе ў лясок. Шэранькі ваўчок, па сутнасці, вобраз-
функцыя, а не рэальная небяспека. Дом і лес, дзе жыве малы 
ваўчок, проціпастаўлены па гукавай атрыбутыцы: ціхі (дом) — 
шумны (лес), дзе лісцікі шумяць, дзіцяці спаць не дадуць. Вобраз 
ваўчка — увасабленне функцыі выхавальніка, якому трэба, каб 
дзіця засвоіла, што самае лепшае і бяспечнае месца — каля сцяны. 
Большасці калыханак з матывам краю ложка наогул не патрэбны 
ваўчок. У іх акцэнтуюцца рэальныя наступствы падзення з краю 
на падлогу: «крэпка, крэпка ўдарышся», «галовачку разаб’еш», «руч-
ку, ножку расшыбеш» [Д1, c. 172].

Улада цэнтра і матчынага жадання забяспечыць дзіцяці сон 
настолькі моцная, што ўсе часткі карціны свету рэзанансна адгука-
юцца ім. Ствараецца ўражанне, што мiфалагічных і анімалістычных 
персанажаў нясе да цэнтра (хаты, плота, агароджы, вакна, калыскі) 
на хвалі матчынай волі, закліку, просьбы. Гэта з’яўляецца падставай 
вызначыць карціну свету ў калыханках як рэзанансную і разглядаць, 
згодна з Платонам, як увасоблены ўзор паняцця ісцінадабро.

Пластычная карціна свету  
ў забаўлянках

Пластычнай будзем лічыць карціну свету з гібкімі лагічнымі, 
алагічнымі, парадаксальнымі сувязямі паміж элементамі. Менавіта та-
кая карціна свету паўстае ў беларускіх забаўлянках. Жыццепадобная 
сітуацыя з удзелам каваля і заказчыка уласціва, напрыклад, тэксту: 

— Коў, коў — кавалёк, 
Падкуй сапажок. 
— Я не буду каваць, 
Мае ручкі баляць [Д2, с. 128]. 
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І зусім іншая, дзе маніпуляцыі адбываюцца з казкай: 

Скажу казку, 
Звяжу вязку, 
Павешу над дукам 
І буду біць абухам. 
А яно будзе кап, кап, 
А Іваначка будзе ротам хап, хап 
[Д2, с. 129–130]. 

Тут эфект матэрыялізаванай метафары. Казкі расказваюць, вя-
жуць слова да слова, адсюль магчымасць уявіць вязку слоў, якую 
падобна іншым вязкам, напрыклад, зёлак, кілбас, можна павесіць 
над пячным духам, і тады, праз дачыненне да месца, казка пачынае 
паводзіць сябе як ежа. 

Забаўлянкі (забаўкі, пацешкі, пястушкі, пацягушкі, ладушкі, 
ладушкі, бай) — найцікавейшы жанр дзіцячага фальклору, функ-
цыянальна звязаны з гульнявымі дзеяннямі, якія ўключаюць 
часткі цела дзіцяці (ручкі, ножкі, пальчыкі, тулава, галоўку, роцік, 
далонькі, падэшвы і г. д.), органы пачуццяў (слых, зрок, дотык  
і інш.), вестыбулярны апарат і ўяўленне. 

Згодна з пазначэннем даследчыцы беларускага дзіцячага 
фальклору Г. А. Барташэвіч, яны сапраўднае адкрыццё свету для 
немаўлят. Тут, зазначае даследчыца, і звесткі пра парнасць жы-
вёл («вышла кошка да ката, селязень да качкі, сучка да сабачкі»), 
пералік пальчыкаў без прымусовага лічэння пальчыкаў пры гульні 
з ручкамі («Сарока-варона»), звесткі пра адлегласці і нібыта 
цяжкасці іх пераадолення пры гульні з ножкамі, «каванні» ножкі 
(«за чатыры мілі кабылку ўмарылі»), імітацыя розных дзеянняў 
пры дапамозе экспрэсіўна-эмацыянальных слоў («гоп-гоп-і-га-га», 
«баду-баду» і інш.). 

Лагічная і алагічная  
камбінаторыка элементаў

Завершанасць рэалістычнага або фантастычнага малюнка  
ў кожнай канкрэтнай забаўлянцы дасягаецца шляхам спалучэння 

прадметна-вобразных і дынамічных кампанентаў, дзякуючы якім 
утвараюцца спалучэнні на аснове парных, тэрнарных, ланцужко-
вых, веерных, камбінаваных і іншых структур.

Напрыклад, ланцужковая схема ўласціва шматлікім дыялагіч- 
ным «ласачкам»: 

— Ласынька, Ласынька!
Дзе была? 
— Што рабіла? 
— Кросны ткала.
— Што зарабіла? 
— Кусок сала. 
— Дзе ж тое сала?
— Кошка ўкрала. 
— Дзе ж тая кошка? 
— За мора пабегла. 
— Дзе ж тое мора?
— Кветкамі зарасло. 
— Дзе ж тыя кветкі? 
— Панны пашчыпалі. 
— Дзе ж тыя панны?
— Замуж пайшлі. 
— А дзе ж іх муж’я? 
— На вайну пайшлі. 
— А дзе ж тая вайна? 
— Пасярод (гумна) [Д1, с. 220]. 

Ланцужок звязаных паміж сабой персанажаў арганізуе пласты-
ка выпадку. Паміж першым персанажам — ласынькай і апошняй 
з’явай — вайной, няма ніякай прычынна-выпадковай сувязі. І ра- 
зам з тым, умоўна, яна ёсць. Толькі трымаецца не на заканамерным 
счапленні сумежных падзей, а на магчымым. Скажам, котка зусім 
не абавязкова павінна бегчы за мора, мора зарастаць кветкамі  
і г. д. Але калі здараецца адзін выпадак, то за ім будуць паслядоўна 
цягнуцца іншыя, прыводзячы ў рэшце рэшт да неспадзявальнага 
фіналу. 
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У забаўлянках даволі багата прадстаўлены навакольны свет. 
Пазначаны словамі, ён складае звычайную, агульную для этна-
су наіўную карціну свету. Значную яе частку займае фаўна — тут 
лісіца, свінка, кот, авечка, кабылка, сабачка, мышкі, шулякі, чэрві 
і г. д. Людзі ідэнтыфікуюцца згодна з полам, узростам, статусам, 
заняткамі — тут родныя, суседзі, бабка, цесць, паненка, касец, 
каваль, дзед, дзяўчына, музыка, кароль, пан і г. д. Значна менш 
прадстаўлена флора (мак, капуста), ежа і пачастункі (кашка, сы-
раквашка, мёдзік, калач, смятанка), прыродныя з’явы і стыхіі (лес, 
гром, сонейка, вадзіца і некаторыя іншыя). 

Ці можна ў такім выпадку сцвярджаць, што забаўлянкі 
адлюстроўваюць, прычым праўдзіва, рэальнасць? Сказаць «так» 
або сказаць «не», значыць не сказаць нічога. Натуралістычнае 
разуменне гэтага жанру (і мастацтва наогул) як люстэрка акаляю-
чай дзіця рэальнасці супярэчыць параметрам мастацкага свету 
забаўлянак, фантазійнага ў сваёй аснове. Што рэальнага, акрамя 
асобных штрыхоў, у сітуацыях — «таўкуць, таўкуць камякі за сту-
паю два дзякі» [Д2, с. 131], «сядзіць пані на крылечку і гаворыць па-
нямецку. Унчыпляс, скутарас, пабег зайчык у ляс» [Д2, с. 130], «лез 
Бай па сцяне, застраліў тры сцягне» [Д2, с. 134], «верабей … зламаў 
сабе ножку. Я ж на тую ножку памыю панчошку» [Д2, с. 131]? 

Карціна свету ў забаўлянках — своеасаблівая прастора, у межах 
якой асвойваюцца і парушаюцца законы лагічнай камбінаторыкі 
элементаў, выяўляюцца межы і магчымасці камбінаторыкі 
алагічнай. Гэтыя два віды камбінаторыкі — два яе полюсы, дзе 
сэнсавы мінус-полюс неабходны фон для сэнсавага плюс-полюса. 
І наадварот. У такім разе жанравая карціна свету забаўлянак —  
і шырма, што хавае за сабой дыяхранічную культурную далечы-
ню, і экран, на які спраецыраваны гульні і творы з прадметна-
вобразнымі элементамі. Пластычная карціна свету ў забаўлянках 
валодае патэнцыйнай бясконцасцю. Нішто не перашкаджае 
ўзбагачаць яе новымі элементамі і канфігурацыямі іх сувязей. Пы-
танне, наколькі і якім чынам гэтая бясконцасць асвоена, адносіцца 
да нацыянальнай спецыфікі жанру, культурнай шырыні і глыбіні 
яго карціны свету. 

Як можна было ўпэўніцца, наіўная карціна свету ў забаўлянках 
уключае нейтральныя ў змястоўным плане класы аб’ектаў і з’яў, 
праз якія дзіця асвойвае прыроду і сацыяльны свет, сямейны по-
быт. Вобразная карціна свету нараджаецца шляхам іх сутыкнення 
і ўзаемнага размеркавання. Напрыклад, дарожка аб’ядноўвае ка-
былку, жарабя і ваўка: 

Кую, кую ножку, 
Паеду ў дарожку. 
Дарожка крывенька, 
Кабылка сляпенька. 
Жарабятка мала 
Ножку паламала, 
А другое рабое, 
З’еў воўк абое [Д2, с. 158].

Усе пазначаныя элементы карціны свету праз словы і дотык 
дарослага непасрэдна кантактуюць з ножкай дзіцяці, якое ад-
паведна рэагуе на сітуацыю. Гэта з’яўляецца падставай бачыць 
функцыянальную арыгінальнасць карціны свету забаўлянак у яе 
дыялагічнасці. Яна «размаўляе» з целам, уяўленнямі, пачуццямі 
дзіцяці на мове неаднародных структур. Тым самым узбагачаюцца 
ментальныя і духоўныя стасункі дзіцяці і акаляючага свету, закла-
даецца імунітэт да аднастайнасці. 

Кампазіцыйныя структуры карціны свету
Плюралізм кампазіцыйных структур карціны свету грунту-

ецца на шэрагу базавых, якія адносяцца да ліку ўніверсальных. 
Іх можна вычленіць і ў іншых жанравых карцінах свету, акрамя 
забаўлянкавай. Адзначым некаторыя з іх. 

Ланцужковае (наборнае) спалучэнне персанажаў праз агульнае 
дзеянне: 

Едзе-едзе пан-пан
На коніку сам-сам
А за панам хлоп-хлоп, 
На коніку гоп-гоп. 
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А за хлопам цыган-цыган, 
На коніку дрыган-дрыган [Д2, с. 140].

Ланцужок можа складацца з пары персанажаў, звязаных да таго 
ж не толькі прасторава, як у папярэднім прыкладзе, а змястоўна: 

Ладачкі, ладачкі, 
Паеў дзед аладачкі, 
Баба — перапечкі, 
Седзячы ў запечку [Д2, с. 128].

Гледзячы па сітуацыі, шляхам параўнання прапануюцца струк-
туры вылучэння персанажаў з моцнай і слабай пазіцыяй у сацы-
яльным свеце: 

Гоп-гоп-гопачына, 
Лепшы хлопец, чым дзяўчынкі… 
Чыкі-чыкі, чук-чук, 
Лепі дзеўка, чым дзяцюк… [Д2, с. 140].

Карціна свету ўключае сітуацыі вабару, перавагі аднаго перса-
нажа, вылучэння аднаго са зборнай группы: 

Стуку, стуку, сенцы, 
Едуць маладзенцы!
Пусці, мама, паглядзець, 
Ці прыгожы маладзец. 
А ён строен і высок, 
У яго чорненькі вусок [Д2, с. 129].

Тэрнарная структура мае аксіялагічны цэнтр (нешта каштоўнае 
для іншых) і канфліктнае сутыкненне персанажаў, як, напрыклад, 
у любоўным «трохвугольніку»:

Люлі, люлі, люлясі, 
Пабіліся два Ясі. 
За якую прычыну? 
За (Вольку) харошую дзяўчыну [Д2, с. 128].

Да ліку айбольш архаічных структур адносіцца веерная струк-
тура размеркавання. Часцей за ўсё гэта размеркаванне ежы. Гіс- 

тарычна права размяркоўваць здабычу належыла галоўнаму ў гру-
пе, лідару, важаку, потым яно магло перадавацца пану, абшчыне,  
а ў сям’і — старэйшым. Асвоены і замацаваны версіі справядлівага 
падзелу, а таксама пазітыўнага або негатыўнага вылучэння аднаго 
персанажа. Напрыклад: 

Чыры-чыры барана — 
Зарэзалі рака. 
Каму ножкі,
Каму рожкі, 
А Танічцы … хвосцік [Д2, с. 141].

Такім чынам, будзем памятаць наступнае: 
1) наіўная карціна свету знаходзіцца на мяжы мовы, твораў, 

рэальнасці; 
2) пластычная карціна свету, або вобраз свету, адносіцца да 

жанравага зместу і жанравай «змястоўнай формы» (Г. Гачаў). 

Вектарная мадэль карціны свету
Змест, мастацкая вобразнасць, кампазіцыйная структура за- 

баўлянкавых твораў не зводзяцца да агульнай роўніцы. Пры-
клад аднароднасці даюць казкі — анімалістычныя, чарадзейна-
фантастычныя, рэалістычныя (жыццепадобныя). 

Што тады яднае забаўлянкі? І што дазваляе разглядаць карціну 
свету ў іх як нешта адзінае, хоць і поліфанічнае? Мы на гэта ўжо 
звярталі ўвагу: функцыя твораў. Праз функцыю карціна свету 
набывае адпаведную вектарнасць — не проста да асобы дзіцяці,  
а перш за ўсё да яго цела. 

Вектарная мадэль «умоўная рэальнасць карціны свету → 
часткі цела» выклікае ў памяці адваротную: «міфалагічнае цела → 
сапраўдная рэальнасць». 

Нагадаем, што ў міфалагічных сістэмах некаторых народаў 
існавала такое ўяўленне: бачны матэрыяльны свет і нават боскі 
створаны з цела вялізнай — жывой ці памерлай — міфалагічнай 
істоты, рассечанай на часткі героем у выніку перамогі, або багамі 
падчас здзейсненага першага ахвярапрынашэння. Часткі цела 



52 Частка трэцяя Карціна свету ў дзіцячым фальклоры  53

скандынаўскага Іміра, індыйскага Пурушы, вавілонскай Тыямат, 
кітайскага Пань-гу сталі зямлёй, морам, гарамі, небам, поўняй, 
рэкамі, глебай на палях, травамі, дрэвамі, золатам, каштоўнымі 
каменнямі, дажджом, расой і г. д. Людзі абавязаны касмічнаму 
целу сваім паходжаннем, з’яўленнем паселішчаў, гарадоў і іх аба-
рончых сцен. У міфе пра Пурушу даследчыкі вычляняюць ма-
дэль пераходу ад адзінай цэласнасці да множнай расчлененасці. 
Гэты персанаж трактуецца як увасабленне важнага паняцця 
старажытнаіндыйскага светасузірання і разумовасці. 

У полі культурных сэнсаў антрапаморфная мадэль свету 
адносіцца да ліку спараджальных. Забаўлянкі ўтвараюць супраць-
леглы семантычны полюс у тым сэнсе, што, згодна з іх мадэллю, свет 
зноў суадносіцца з целам — ужо не вялізнага касмічнага чалавека, 
пачварнай прамаці, велікана, а дзіцяці, нібыта зноў збіраючыся  
ў цэлае. 

Маштабы свету ў забаўлянках непараўнальна меншыя за кас- 
малагічныя. Іх карціна свету грунтуецца на інфантацэнтрычнай 
мадэлі з прамым вектарам руху. Пры гэтым дыскрэтныя эле-
менты карціны, прычым у самым што ні на ёсць бытавым іх ва-
рыянце, нібыта «збіраюцца» пэўнымі часткамі цела дзіцяці. Калі 
выкарыстоўваць псіхалагічную тэрміналогію, то гэта будзе вынік 
актывізацыі архетыпа Боскае Дзіця. Зразуела, што актывізацыя 
з’яўляецца абсалютна неўсвядомленай, хоць і функцыянальна 
скіраванай. 

Часам забаўлянкі выкарыстоўваюць дзвюхвектарную ма-
дэль, як у наступным прыкладзе, дзе ладкі канструююцца праз 
арніталагічны вобраз і таму звязваюцца з харчаваннем: 

Лады, лады, ладкі, 
— Дзе былі?
— У бабкі. 
— Што вы елі?
— Кашку. 
— Што вы пілі? 
— Бражку. 
Паелі, папілі, 

І пыр, ныр, паляцелі, 
На Дзяніскіны шчочкі селі [Д2, с. 167].

Напачатку, як бачна, ладкі адчужаюцца ад цела дзіцяці, ста-
новяцца «птушкамі», гасцююць у бабкі. Потым яны вяртаюцца, 
садзяцца на шчочкі (у іншых варыянтах — галоўку, носік), вяр-
таючы целу цэласнасць. Плясканне ў далонькі сімвалізуе вектары 
руху — разыходжанне і сыходжанне. Падзея часавага раставан-
ня і наступнага зліцця частак з цэлым замацоўваецца вербальна  
ў форме пытальна-адказнага дыялогу. Так своеасабліва пазначаецца 
ў забаўлянках агульназначная этнакультурная тэма «цела і акаля-
ючы свет», распрацоўваецца жанравая версія пытальна-адказнай 
формы. Праз дотык пасрэдніка, які суправаджаецца словамі, дзіця 
тактыльным шляхам пазнае самаго сябе і, асвойваючы жанравую 
карціну свету, падрыхтоўваецца да сацыялізацыі. 

Поліфанічнасць  
забаўлянкавай карціны свету

Такім чынам, пластычная карціна свету мае комплекс наступ-
ных характэрных рыс: 

1. Свабоднае спалучэнне аб’ектаў, элементаў, прэдыкатаў — 
лагічнае, алагічнае, парадаксальнае, змяшанае. 

2. Шырокае выкарыстанне парных, тэрнарных, ланцужковых, 
веерных і камбінаваных структур. 

3. Патэнцыйная бясконцасць і нацыянальная адметнасць. 
4. Інфантацэнтрычнасць. Свет і цела дзіцяці становяцца парт- 

нёрамі эмацыянальна-пачуццёвых, тактыльных, слоўных стасункаў. 
Свет асэнсоўваецца як разнятае цела, а цела як фактар цэласнасці. 
Гульнявая маторыка стварае эфект сцірання граніц паміж імі.  
З аднаго боку, дзіцячае цела праз імя ўласнае персаналізуецца.  
З другога боку, праз анімалізацыю частак — анталагізуецца: кісць 
рукі — «дзеці» сарокі-вароны, ладачкі — птушкі, тулава — ласач-
ка, падэшы ножак — капыткі кабылкі і г. д. Сувязь карціны свету  
з целам дзіцяці набывае асаблівае значэнне ўзаемнай адпаведнасці: 
неспасціжнасць свету, такім чынам, знікае. 
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5. Пластычная карціна свету ў забаўлянках прынцыпова гу- 
маністычная. Канцэптуальна, у кантэксце культурагенезу, яна 
суадносіцца з міфалагічнай схемай раздзялення касмічнага цела на 
часткі. Кожнай частцы, як мы памятаем, будзе адпавядаць пэўны 
элемент новастворанага свету. У выпадку з забаўлянкамі — часткі 
навакольнага, пазнаваемага ў працэсе гульні, свету. 

Карціна свету ўтрымлівае персаніфікаваныя вобразы. Жы-
вёлы і птушкі маюць амаль што чалавечую біяграфію, прывычкі, 
заняткі, знешні выгляд. 

Метафарычныя вобразы пеўніка, што пашыў «штонікі з шаў- 
коў, з залаценькіх паяскоў», мышкі, што ў пана караля «кросны 
ткала», розных птушак-гасцей «у чырвоных ботах» і пад. разам 
ствараюць поле сугестыўных сэнсаў. Дзякуючы наяўнасці гэтага 
семантычнага поля сувязь чалавек (дзіця) і поліфанічная карціна 
свету ўяўляецца гарманічнай, непарыўнай, стваральнай. 

Забаўлянкі адкрываюць яшчэ адну старонку мастацкага во-
пыту народа — таго вопыту, які з’яўляецца вынікам дынамічнага 
суаднясення цела і знешняга свету. Мы яшчэ раз упэўніліся  
ў каштоўнасці дзіцячага фальклору як сховішча архаічных струк-
тур і важнасці вывучэння яго жанравых карцін свету, дзе гэтыя 
структуры пакінулі адмысловыя сляды.

Калейдаскапічная карціна свету  
ў лічылках

Галоўная функцыя лічылак — арганізацыйна-размеркавальная. 
Гэта кароткія вершаваныя творы апавядальнага характару, 
скіраваныя на структураванне дзіцячай групы, вызначэнне таго, 
хто будзе жмурыцца, лавіць, падаваць і г. д. Напрыклад:

Вусэль, жыта сей,
Андрэй, жыта вей,
Паўлюк, сып у люк,
Антось, жыта нось,
Мікалай, падавай [Д2, c. 244].

Лічылкі рытмічна скампанаваны, маюць выразную рыфмоўку, 
іх мастацкія дэталі і вобразы — добра вядомыя жывёлы, птушкі, 
расліны, з’явы прыроды, прадметы культуры, рэчы і рэчывы, ланд-
шафтныя элементы і г. д. Аднак спалучэнне суб’ектаў, прадметаў, 
з’яў з прэдыкатамі ў выказваннях такое, што мастацкі свет лічылак 
стварае эфект пераблытанасці, амаль як у небыліцах:

Пад зямлёй драва рубілі,
Па-нямецку гаварылі:
Алды-балды, пшык,
Выйшаў маленькі мужык [Д1, c. 411].

Агульная карціна свету паўстае ў выглядзе неўпарадкаваных 
між сабой фрагментаў, пазбаўленых жыццёвага зместу, і пакідае 
ўражанне наўмыснага хаосу. Вось, напрыклад, фрагмент з мыш-
кай, дзе рэальнымі з’яўляюцца суб’ект і дзеянне, астатняе — ма-
стацкая фантазія:

Бегла мышка па таку
У чырвоным кабатку,
Ела сахар і мядок,
Выйдзі, маленькі дзядок [Д2, c. 244].

Або малюнак з асколкаў:

Булка, цыбулка, нітка,
Іголка, хрэсць [Д2, c. 244].

Сэнсавая вось карціны свету
Што ж у такім выпадку з’яўляецца цэнтрам, які звязвае ў цэ- 

лае разрозненыя, фрагментаваныя часткі калейдаскапічнай 
неструктураванай карціны свету ў лічылках? І ці ёсць ён, гэты 
цэнтр? Ёсць. Цэнтр — гульцы, якія падчас прамаўлення лічылкі 
становяцца яе словам, сімвалізуючы герояў, прэдыкатна-акаліч- 
насныя абставіны і тым самым пераводзячы фантазійны фрагмент 
карціны свету ва ўмоўна-рэальны кантэкст. Умоўны таму, што 
гульцы не ператвараюцца ў персанажаў, а рэальны таму, што 
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яны дзейнічаюць адпаведна гульняваму заданню, пазначанаму 
лічылкавым словам. Патлумачым на прыкладзе. Возьмем групу 
лічылак, дзе нехта Х выходзіць з тумана. Ім могуць быць розныя 
асобы і персаніфіканты: вожык, лётчык, месяц, немец, хлопчык. 
Замена Х на канкрэтную фігуру захоўвае сітуацыйную рэаль-
насць карціны, але адразу структуруе групу дзяцей адпаведна сло-
вам лічылкі. Адзін гулец сімвалізуе дзеянне «выйшаў», другі — 
суб’ект дзеяння — «вожыка», «лётчыка» і г. д., трэці — прасторавы 
прыназоўнік «із», чацвёрты — «туман». Такім чынам, гульцы ста-
новяцца не проста ўмоўнымі носьбітамі фрагмента карціны свету, 
а уласна кажучы, самім фрагментам, застаючыся разам з тым самімі 
сабой, тымі, якія будуць дзейнічаць, выбіраць, выходзіць, заста-
вацца, аб’ядноўвацца і г. д. Але для гэтага ім патрэбны сігнал, які 
зыходзіць з фрагмента. У дадзеным выпадку ім з’яўляецца рэч — 
ножык. І не мае значэння, хто яго выняў із кармана: ён пабуджаль-
ны сімвал. Рэальны лічыльшчык сімвалічна будзе рабіць тое ж, што 
і ножык: «Буду рэзаць, буду біць», гаворыць ён. Мэта — атрымаць ад 
гульца адказ на пытанне: «З кім астанешся дружыць?» [Д2, c. 244].

Знакавым можа быць любое апошняе слова. У адным выпад-
ку яно шляхам атаясамлівання фрагмента карціны і рэальнай 
сітуацыі вызваляе гульца ад ролі:

Жаба прыгала, скакала,
Чуць у балота не папала.
Раз, два, тры —
Гэта будзеш ты [Д2, c. 246].

Тут гулец і жаба тоесныя па прыкмеце становішча — абодва 
не папалі: адна ў балота, другі, магчыма, на ролю таго, хто павінен 
вадзіць.

Па другой версіі жаба трапляе ў іншае месца, і тады замест 
жабы з’яўляецца новы аб’ект, з якім атаясамліваецца гулец:

Жаба прыгала, скакала,
Да ў балота не папала,
А папала ў царскі дом,
Дзе радзіўся чорт з хвастом [Д2, c. 246].

Характарыстычныя акцэнты  
карціны свету

Пазначым тры характарыстычныя рысы калейдаскапічнай 
карціны свету ў лічылках: 

1. Кожная частка фрагмента прынцыпова падвоеная. Ролю 
люстра выконвае група гульцаў на чале з лічыльшчыкам. Гулец, 
на якога падае тое ці іншае слова лічылкі, тым самым становіцца 
слоўным знакам фрагмента, атаясамліваецца з ім. Напрыклад:

Раз, два, тры, чатыры, пяць,
Выйшаў зайчык пагуляць.
А за зайчыкам луна,
Просіць выйсці калдуна [Д1, c. 395].

Камунікатыўны ланцуг цалкам сістэмны і выглядае наступным 
чынам:

Лічылкавы твор
Лічыльшчык → Гульцы = Карціна свету

Рэальнасць

2. Сама карціна свету ў лічылках фрагментарная, неструкту-
раваная, а значыць, і несістэмная. Прасторава-часавыя катэгорыі 
ў ёй пазбаўлены сэнсу. Мы не можам нават прыблізна пазначыць 
верх, ніз, цэнтр, перыферыю, бо карціна свету ў лічылках не мае 
агульнага сюжэта. Яе змест — кожны раз праява формы асобнага 
калейдаскапічнага фрагмента. Параўнаем:

Беглі коні па выгону,
Падбівалі капыты.
Летачкі, батачкі,
Выйшлі ўсе цвяты [Д1, c. 431].

Ходзе бусел па балоту,
Заве чарцей на работу —
Дзевяць! [Д1, c. 431].

Час лічылак, як і лірычных песень, выканальніцкі. За апош- 
нім гукам лічылкі гульцы адмаўляюцца ад яе і пераходзяць  
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у сферу ўласна гульні, якая не мае дачынення да той карціны, што 
мiльганула і знікла: 

Пайшла курка ў аптэку,
Закрычала: «Кукарэку!
Дайце пудры ў духоў
На падманку петухоў» [Д1, c. 433].

3. Карціна свету ў лічылках нагадвае краіну, дзе, гаворачы 
словамі паэта М. Забалоцкага, «нет готовых форм, где все разъято, 
смешано, разбито», сувязі самыя адвольныя, якасці фантастыч-
ныя, дзеянні неадпаведныя, пазбаўленыя здаровага сэнсу:

Ехала жаба на драбіне
І зляцела прама ў свінні.
— Ой, не ешце мяне, свінні,
Бо я ваша гаспадыня [Д1, c. 433].

А побач нешта звычайнае, натуральнае, цалкам магчымае,  
знаёмае:

На зялёным на лужку
Пляшэць Танечка ў кружку [Д1, c. 435].

Спалучэнне крайне суб’ектыўнага з крайне аб’ектыўным —  
вобраз існавання лічылкавай карціны свету, незавершанай, стра-
катай, часам бессэнсавай накшталт футурыстычнай, як у тво- 
рах В. Кручоных, В. Хлебнікава і пад., і таму маргінальнай: у лі- 
таральным сэнсе слова — перыферыйнай, пагранічнай.

Карпускулярна-іменная карціна свету  
ў дражнілках

Карціна свету ў дражнілках несістэмная. Гэта прастора, 
запоўненая, з аднаго боку, уласнымі імёнамі (Антось, Андрэй, На-
талля, Іван і г. д.), а з іншага — бытавымі тыпажамі (сівы, плакса, 
сляпец, п’яніца, стрыжка і т. п.). Паміж элементамі карціны няма 
ніякай сувязі. Яе незалежныя карпускулы (лац. corpusculum — 

часціца) — рэчы ў сабе, якія не маюць патрэбы ў іншых. Кожная  
з іх самадастатковая. Параўнаем два тэксты:

Ленка, Ленка, 
Тоўстае паленка, 
Тоўстая бочка, 
Радзіла сыночка [Д1, с. 381]. 

Стрыжка-ярыжка 
У пограбе сядзела, 
Акраюшку хлеба ела [Д1, с. 384].

Як бачым, у дражнілках фарміруюцца ўмоўныя семантыч-
ныя мадэлі рэальна існуючых імён і тыпажоў (мадэлі паводзінаў, 
учынкаў, якасцей), апрыёрна задаюцца пэўныя параметры і нормы 
эстэтычнай завершанасці вобразаў, а менавіта — гумарыстычнай 
і сатырычнай. 

Поле смехавай гульні
Дзеці выкарыстоўваюць функцыянальна дакладныя дражнілкі 

як слоўную зброю супраць праціўніка, каб прынізіць таго. Пры 
гэтым па вялікім рахунку рэальныя якасці аб’екта кепікаў не ма-
юць вялікага значэння. Карціна свету ўяўляе сабой поле гульні  
з імёнамі-карпускуламі — уласнымі і агульнымі. Канстытутыўнымі 
(вызначальнымі) становяцца цалкам прыдуманыя або пашы-
раныя да гіпербалічных памераў якасці, сітуацыі і ўчынкі ўсіх 
уладальнікаў пэўнага імя, усіх бытавых тыпажоў. Напрыклад, 
стрыжка-камарыжка ператвараецца ў абжору, які ў пограбе сядзеў, 
усіх мышэй паеў [Д1, с. 384], пастух — у надзвычай неахайнага ча-
лавека з вашывай барадой, які пакаціўся ў мох, набраўся блох [Д1, 
с. 385]. Ленка характызуецца як тоўстае паленка, тоўстая бочка, 
што радзіла сыночка [Д1, с. 381]. Нават калі Ленка хударлявая, яе 
імя справакуе менавіта на гэтую дражнілку. 

Карпускулярна-іменная карціна свету ў дражнілках з’яўляецца 
жанравым фрагментам агульнай смехавай карціны беларускага 
фальклору. Што адрознівае чалавека ад жывёлы? Смех і ўласныя 
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імёны, адказваюць на гэтае пытанне культуролагі. Рытуальны (куль-
тавы) смех быў важнай часткай розных абрадаў — ініцыяльных, 
земляробчых, сямейных, у тым ліку памінальных і пахавальных, 
дзе ён супрацьстаяў смерці, суадносіўся з ідэяй новага нараджэн-
ня. Рытуальным смехам-жыццядаўцам суправаджаліся нараджэн-
не, жыццё, смерць. Грэкі ўшаноўвалі бога смеху Геласа (літ. смех), 
рымляне — Рызуса (літ. смех). Падобна іншым славянам, беларусы 
не мелі такой, як у грэкаў і рымлян, развітай міфалогіі і адпавед-
нага бога смеху, але вобласць народнай смехавай культуры, куды 
ўваходзяць бытавыя гумарыстычныя дражнілкі, у іх дастаткова 
маштабная. 

Homo ludens, чалавек, які гуляе, — творчая асоба. Дражнілкі — 
своеасаблівы тып гульні, гульні вобразамі, словамі, імёнамі.  
У сістэме чалавек і яго імя акцэнтуецца другі член — імя. Функ-
цыянальна дражнілка скіравана да рэальнай асобы, адзінае сла-
бае месца якой — імя, змястоўна ж яна маніпулюе не з рэаль-
насцю, а з яе знакам — словам. Індывідуальнасць чалавека (імя) 
у дражнілках нейтралізуецца. Рэальны носьбіт імя далучаецца да 
класу юрак, андрэяў, іванаў і г. д., атрымоўваючы тым самым сме-
хавую біяграфію імя. Напрыклад, рэальны Іван спрычыняецца да 
фантастычных падзей з яго гульнявым двайніком: 

Іван-балван 
На сасне дран, 
На ліпінке луплен, 
За тры грошы куплен [ДФ1, с. 379].

Мадэль карціны свету
Законнае пытанне: калі карціна свету ў дражнілках 

несістэмная, то ці можна ў гэтым выпадку гаварыць аб наяўнасці ў 
ёй мадэлі? Відаць, можна. Мадэлі бываюць розныя — структурна 
ўпарадкаваныя і неўпарадкаваныя з тым ці іншым вектарам руху 
і магчымасцямі счаплення элементаў. Мадэль мастацкага свету 
дражнілак можна прадставіць як набор біяграфій персанажаў, якія 
не ведаюць пра існаванне адзін аднаго. Калі б мы загадалі пабуда-

ваць мадэль іх карціны свету, то вымушаны былі б узгадаць вобраз 
броўнаўскага руху малекул, якія не маюць кропак судакранан-
ня паміж сабой: Наталля не судакранаецца з Васькам, Дзямідам, 
Светкай, Райкай і г. д. Сяргей заўсёды характарызуецца як верабей, 
Райка-балалайка, Светка-катлетка, Ларыска-калыска і да т. п. Яны 
не перададуць свае атрыбуты іншым і не трансфармуюцца самі 
пад уплывам суседніх ролевых імёнаў: Сяргей не стане абаранкам, 
як Франак не стане вераб’ём. 

Ёсць яшчэ адзін важны момант сістэмнага характару. Самі 
дражнілкі ўваходзяць у трохэлементную карціну свету, мадэль 
якой трохвугольнік. Адна яго вяршыня — вяшчальнік інвектывы, 
ганьбы, насмешкі, другая, якая падразумяваецца, — прязныя 
яму сябры і таварышы, а трэцяя — непрыемныя супраціўнікі. 
Як правіла, апошнія не маюць ніякага дачынення да атрыбутаў 
і ўчынкаў дражнілкавага персанажа, акрамя агульнага з ім імя. 
З гэтай прычыны дражнілкам уласцівы праблематычны модус 
існавання (лац. modus — мера, спосаб, вобраз, від). Тоеснасць 
атрыбутаў аб’екта насмешкі і носьбіта таго самага імя, учынкі яко-
га прыпісваюцца рэальнаму хлопчыку ці дзяўчынцы, за рэдкім вы-
ключэннем, нельга ні даказаць, ні абвергнуць. Дражнілка ў гэтым 
плане — знак адносна цэласнай сукупнасці стасункаў у дзіцячым 
асяродку. Інвектыўныя творы сігналізуюць аб наяўнасці сістэмнай 
карціны свету ў ментальнай праекцыі, дзе ёсць свае, прыемныя, 
блізкія і чужыя, непрыемныя, далёкія, з якіх можна пакпіць, 
выкарыстоўваючы інвектыўны блок, прымеркаваны да імя. Ска-
жам, так: 

Барыс-барбарыс
На вяроўцы павіс, 
Дзеўкі думалі — маліна, 
Адкусілі палавіну [Д1, c. 380]. 

Падвядзем вынікі. 
Фрагмент сацыяльнай рэальнасці на аснове мадэлі вяшчальнік 

дражнілкі — сябры / таварышы — супраціўнікі сістэмна заверша-
ны. Эстэтычнае завяршэнне маюць і самі дражнілкі, якім уласцівы 
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гумарыстычны модус мастацкасці: «Віця, Віця, Віцяля, з’еў карову  
і цяля» [Д1, c. 380] і пад. 

Калі ж мы характырызуем карціну свету ў дражнілках, то перш 
за ўсё звяртаем увагу на тое, цэласная яно або не і ў якім плане. 
У эмацыянальна-функцыянальным плане яна безумоўна цэласная 
(гумарыстычна-інвектыўная), а ў структурным плане — карпуску-
лярная, прычым любы яе фрагмент (асобны тэкст) адасоблены ад 
іншых, самастойны і незалежны.

Дыфузна-дыхатамічная карціна свету  
ў «страшылках»

«Страшныя расказы», або «страхі», даўно замацаваліся ў фаль- 
клоры. Традыцыйны жанр, добра вядомы дарослым і дзецям, — 
прымхлiцы (былiчкi), тэма якiх — сутыкненне чалавека з не-
звычайным, незразумелым, жудасным, небяспечным, з’явай ці 
іншасветным персанажам у неспрыяльны час, у неспрыяльнай пра-
сторавай кропцы, дзе звышнатуральныя сілы моцна праяўляюць 
сваю зламыснасць.

Другая палова XX стагоддзя дала жанрава адметны страшны 
расказ, які фарміруецца ў дзіцячым асяродку і актуалізуецца пры 
пэўных умовах — часцей у часовых дзіцячых калектывах (піянерскі 
лагер, дом адпачынку, дзіцячы санаторый, экскурсіі, паходы і да 
т. п.), чым у стабільных школьных. Напрыклад: «Это было в лаге-
ре. Одна девочка ночью написала на стене “Я в доме хозяин” и легла 
спать. Скоро она почувствовала, как по ней ползут мягкие руки 
и душат ее. Утром девочку нашли мертвой, а на стене была над-
пись “Нет, Я в доме хозяин”». Іх часцей расказваюць у прыцемках, 
увечары, ноччу, чым удзень. Магчыма, генетычна «страшылкі» не 
ў апошнюю чаргу водгук на ваенны сіндром, пачуццё татальнай 
безабароннасці, голадавы жах блакаднага Ленінграда, акупацыю, 
панаванне смерці, сведкамі чаго былі дзеці, перажыванне жу-
даснай рэальнасці ў снах і трызненнях. У гэтым сэнсе страшныя 
расказы можна разглядаць у аспекце змененага стану свядомасці, 
калектыўнага неўратычнага дыскурса, семантыкі магчымых 

светаў, траўмы небяспечнага, сюррэалізму, дэканструкцыі і, раз-
ам з тым, у аспекце стыхійнага псіхатэрапеўтычнага прыёму. Сут-
насць яго палягае ў тым, што апавядальнік праводзіць слухачоў 
праз псіхалагічны трэнінг, забяспечвае неўсвядомленае імкненне 
дзяцей да дзіўнага, незвычайнага, уражальнага да такой ступені, 
што дух займае, і тым самым забяспечвае катарсіс (грэч. kathar-
sis — ачышчэнне) — пазбаўленне ад страхаў, якія на паверку аказ-
ваюцца фальшывымі або пераадольнымі.

Інфантылічны характар карціны свету
Карціна свету ў «страшылках», як іх цяпер амаль афіцыйна на-

зываюць, падкрэслена дыхатамічная (грэч. dicha — на дзве часткі 
+ tome — сячэнне). Адна яе частка — інфантылічная (лац. infanti-
lis — дзіцячы). Гэта значыць, што на першым плане знаходзяцца 
менавіта дзеці, яны — цэнтральныя героі страшылак. Звычайна 
апавядаецца пра нейкага хлопчыка, дзяўчынку, іх сям’ю, братоў, 
сясцёр, сяброў. Нават тады, калi гаворка пачынаецца з дарослых, 
потым яна пераходзіць на дзяцей, а калі не, то ўсё роўна расказ 
будуецца такім чынам, што адчуваецца дзіцячы пункт погляду на 
здарэнні і падзеі. Нейкія безыменныя мужчына, жанчына, шафёр, 
журналіст, старая, настаўніца, маці, бацька, суседка і г. д. — другі 
эшалон персанажаў. 

Дарослыя ў страшылках або актыўныя выратавальнікі дзяцей 
і членаў іх сям’і, або пасіўныя сузіральнікі знікнення дзяцей — ад-
наго за адным, як у знакамітым фільме жахаў «Кашмар на вуліцы 
Вязаў», або разгубленыя, часам не вельмі разумныя асобы, або тыя, 
хто неўсвядомлена адкрывае дарогу злу (напрыклад, прыносіць 
дамоў нейкую рэч). Напрыклад: «В одну школу поступил новень-
кий. Когда всех школьников отпустили домой, он после уроков 
остался. Техничка говорит ему: 

— Иди домой, а то тут ходят Красные зубы! 
Мальчик говорит: 
— Я посмотрю школу и пойду. 
Он ходил по школе, зашел в один кабинет и уснул. Когда про-

било 12 часов, в кабинете появились Красные зубы. Они бросились 
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на мальчика и съели его. Утром, когда ребята пришли в класс, они 
увидели человеческие кости. Вызвали милицию. У всех стали про-
верять зубы — ни у кого таких зубов нет. Напоследок решили про-
верить у директора. У него оказались красные зубы».

Другая частка карціны — хаатычна-міфалагічная. Яе можна 
параўнаць з гарышчам, падвалам, гаражом, куды гаспадары звалілі 
розныя непатрэбныя рэчы, ніяк не звязаныя паміж сабою, акра-
мя выключанасці з жыццёвай прасторы сям’і. Гэтаксама дзіцячая 
фантазія хаатычна насяліла «свой іншы свет» асколкамі розных 
сістэм. Тут і традыцыйныя міфалагічныя персанажы, і запазыча-
ныя з мастацкай і навукова-папулярнай літаратуры, кінафільмаў, 
камп’ютарных гульняў, коміксаў. У ім суседнічаюць Баба Яга, 
Пікавая дама, Чорны мярцвяк, Лунны чалавечак, вампіры, ведзь-
мы, Квазімода, чорт і г. д., а побач з імі роднасныя па функцыі 
злодзеі, бандыты, шпіёны.

Своеасаблівы сегмент гэтай часткі карціны — аніматычны. 
Жыццёвай сілай і воляй надзяляюцца звычайныя прадметы, выя-
вы, рэчы, часткі чалавечага цела, якія, падобна гогалеўскаму Носу, 
абсалютна незалежныя і самастойныя ў сваіх зламысных дзеяннях 
(матывы «чорная рука ідзе па вуліцы», «чорнае прасцірадла ляціць 
па горадзе» і пад.). Тут сканцэнтраваны ўсе інфантыльныя страхі 
чалавецтва, замацаваныя ў дзіцячай псіхалогіі і адлюстраваныя  
ў традыцыйным фальклоры — казках, прымхах, забабонах, бы- 
лінах, міфалагічнай няказкавай прозе: канібалізм, забойства, вы-
краданне, хваробы, пазбаўленне сілы, членашкодніцтва, безаба-
роннасць, смерць і г. д.

Аднавектарная мадэль карціны свету
Сувязь паміж пазначанымі дзвюма часткамі дыфузна-

дыхатамічнай карціны свету аднавектарная. Пранікненне адбыва-
ецца з боку страшнага зламыснага свету ў кропках судакранання, 
якія валодаюць здольнасцю адчыняцца, як дзверы, адкрывацца, як 
чырвоная пляма на столі, крышка белага піяніна, дзейнічаць праз 
выявы на партрэтах, новыя статуэткі, чорныя фіранкі, крышку но-
вай шкатулкі і да т. п.: «Одна семья переехала в новую квартиру. 

Все было хорошо, только на стене в комнате было красное пятно. 
Вот легли все спать. Вдруг из пятна вылетела рука и задушила 
папу. На следующую ночь красная рука задушила маму. Дети очень 
испугались. Они решили не ложиться ночью спать. Как только 
стемнело, рука показалась из пятна. Она была красная и свети-
лась. Она полетала по комнатам, не нашла детей и вернулась  
в пятно. Утром дети позвали милиционера. Он пришел и выстре-
лил в пятно из пистолета. Оно тут же исчезло. Но когда милицио-
нер пришел домой, на стене он увидел красное пятно…» Магічнымі 
праёмамі становяцца шафы, каміны, кладоўкі, незвычайныя дзве-
ры і вокны, розныя расколіны і г. д., адкуль з’яўляюцца ведзьмы, 
гномы, пачвары, чалавекападобныя істоты, малпы, вампіры, грабы 
на калёсіках, бандыты… Патэнцыяльных месцаў прарыву абарон-
чай абалонкі дома так шмат, што іх цяжка пералічыць. Напрыклад: 
«Один мальчик очень боялся, что у него в шкафу живет монстр. 
Его старший брат решил доказать, что шкафу никого нет. Он за-
шел в шкаф и закрыл дверь. Через минуту младший брат услышал 
крики из шкафа, но он подумал, что старший брат так шутит. 
Через десять минут крики прекратились. Мальчик открыл шкаф, 
но в нем никого не было».

Яшчэ адна кропка судакранання — страшныя месцы, дзе не 
жывуць людзі: гэта могілкі, закінутыя капліцы, хаты, сядзібы, ста-
ры склеп, калодзеж, гарышча, подполле, яма, балота, канава, звал-
ка … У страшных мясцінах незвычайныя якасці набывае час.

Адмысловая сюжэтная сітуація дыфузна-дыхатамічнай кар- 
ціны — выкліканне істот іншага свету. Дадзеная дзіцячая 
магічная практыка мае падабенства з магіяй бытавой вараж-
бы, калі чакаюць з’яўлення ў сне суджанага, з эзатэрыкай акуль-
тызму, выкліканнямі ў асяродку студэнтаў і інш. Розніца толькі  
ў суб’ектах і аб’ектах выклікання. Выконваючы пэўныя працэ-
дуры, дзеці «выклікаюць» гномікаў, чорцікаў, Пікавую даму, рад-
зей — гістарычных асоб, літаратурных персанажаў (Карлсана, на-
прыклад). Выпадкі выклікання становяцца тэмай аповедаў, часам 
нейтральных, але часцей жудасных: «Однажды две девочки пыта-
лись вызвать Пиковую даму. Они нарисовали на зеркале (мылом) 
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домик и ступеньки. Через несколько секунд появилось чёрное пят-
но, которое поднималось по ступенькам в домик. 

На следующий день девочек нашли с картами в руках (у каждой 
девочки было по карте — это была Пиковая дама). На самом деле, 
чтоб уничтожить Пиковую даму, нужно просто стереть домик с 
зеркала».

Можна спрачацца наконт псіхатэрапеўтычнага эфекту страшы-
лак, але іх роля ў развіцці дзіцячай фантазіі, няхай сабе і хваравітай, 
відавочная. Звернем увагу, якое важнае месца ў карціне свету страшы-
лак займаюць дарослыя — памочнікі і выратавальнікі дзяцей: рэаль-
ныя міліцыянеры, бацькі, пажарныя, МНС і прыдуманы пісьменнікам 
Шэрлак Холмс. Але яны заключнае звяно сюжэта. Галоўную ролю па 
выкрыванні і дапільноўванні зла адыгрываюць дзеці.

Шмат страшылак цыркулюе ў інтэрнэт-прасторы, адкуль мы 
запазычылі прыклады.

Карціна перавернутага свету  
ў дзіцячым фальклоры

Існаванне карціны перавернутага свету абумоўлена асаблівым 
тыпам светасузірання, мастацкага мыслення і эстэтычных матываў. 
Яна мае два полюсы. Да першага адносіцца вельмі адметная 
карціна трансфармаванага, зусім абсурднага свету, прадстаўленая 
жанрам, назву якому — «перавёртышы» — даў, як лічыцца, Карней 
Чукоўскі, сам майстар стварэння перавернутых сітуацый, дастат-
кова ўспомніць яго радкі «А синички взяли спички, // К морю сине-
му пошли, // Море синее зажгли…». Тэрмін «перавернуты вобраз» 
выкарыстоўваў Ю. М. Лотман.

«Перавёртышы» адсылаюць слухачоў да карціны свету са звычай- 
нымі персанажамі, істотамі, з’явамі, аб’ектамі, якасці і функцыі 
якіх розным чынам пераблытаны. Там міма мужыка едзе вё-
ска, авечка з’ядае ваўка, свіння на ліпе гняздо звівае і да т. п., на- 
прыклад:

Раба курачка бычка прывяла,
Парасёначак яечак нанёс,

А бязрукі яечкі пабраў
Да іх голаму за пазуху паклаў,
Сляпы прыгледзеўся,
Глухі прыслухаўся,
Нямы «каравул» закрычаў,
Бязногі бегам пабяжаў [Д1, c. 352].

Пры пазначэнні жанраў падобных твораў звычайна выка- 
рыстоўваюць тэрмін «небыліцы», запазычаны навукоўцамі ў на-
рода. Рускі фалькларыст У. П. Анікін аддаваў перавагу здвоенаму 
тэрміну небыліцы-перавёртышы. Ён меў на ўвазе, што часам межы 
паміж небыліцамі і «перавёртышамі» вельмі ўмоўныя.

Карціна перавернутага свету мае шырокі дыяпазон ад небыліцы 
да «перавёртышаў». На небылічным полюсе скупіліся жывёльныя 
персанажы з перамененым на чалавечае становішчам:

Мухі лазню тапілі,
Камары ваду насілі,
Блох парыўся,
У ніц ударыўся.
А паслалі па папа,
Па пляшывага,
Ваўкі яму капаць, 
Зайцы доскі цясаць.
Прыляцелі чыжыкі,
Парабілі крыжыкі.
Прыляцелі вароны,
Ударылі ў звоны [Д1, c. 240].

На другім полюсе «перавёртышаў» — персанажы, часам пар-
ныя, з перамененымі характарыстыкамі: калі ў рэальнасці воўк 
з’ядае авечку, то тут — авечка ваўка.

Полюс абсурду
Бязглузды свет перавёртышаў знаходзіцца ў таго апошняга 

мысліцельнага рубяжа, за якім бездань, абракадабра, бяссэнса-
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выя часткі, бясформенныя кавалкі. Выкарыстоўваючы словы 
рускага паэта Мікалая Забалоцкага, можна сказаць, што за мя-
жой пачынаецца краіна, «где нет готовых форм, где все разъято, 
смешано, разбито», карацей — карціна смерці, якой на рубяжы 
процістаіць смех.

Гэта толькі з пункту гледжання здаровага сэнсу, нормы і логікі 
здаецца, што абсурдны свет — суцэльны хаос. Сапраўдны хаос 
змрочны, а гэты вясёлы. Існаванне такога свету цалкам умоўнае, не 
выходзіць за межы мастацкага твору. Ён жыве, разбураючы звы-
клыя сувязі паміж аб’ектамі.

Гэта абсалютная гульня каля апошняй лініі, за якой знаходзіцца 
тое, што не паддаецца апісанню і дэфармацыі, — слоўная пуста-
та. Зіхатлівы, пераменлівы танец абсурднага свету вызваляе ро-
зум ад непрыстойнай банальнасці. Ён узбуджае смех, гэты фактар 
успрымання камічнага, які абараняе чалавека ад адналінейнага 
мыслення. К. Чукоўскі лічыў, што цяга дзяцей да бязглуздзіцы 
з’яўляецца заканамернай. Тым самым яны практыкуюцца ў пра-
верцы і замацаванні станоўчых ведаў пра рэальны свет. Не ўсе 
даследчыкі згодны з тэзісам паэта. Тым больш яны, у адрозненне ад 
К. Чукоўскага, не схільны лічыць небыліцы-перавёртышы ўласнай 
творчасцю дзяцей. На іх думку, дзеці не здольны да творчасці  
ў гэтым жанры, калі папярэдне не засвоілі ад дарослых яго струк-
турную мадэль. 

У сваю чаргу пры разглядзе абсурднай карціны свету трэба 
мець на ўвазе ролю скамарохаў у яе ўкараненні ў фальклор-
ную свядомасць дарослых і дзяцей. Скамарохавыя творы тыпу 
рускіх «На горе корова белку лаяла», «Как овца в гнезде да яйцо 
садит», «Среди моря овин горит», «По поднебесью да сер мед-
ведь летит» і пад. былі тым узорам, з апорай на які ствараліся 
жартоўныя песні, дзіцячыя забаўлянкі, сярэдневяковыя 
літаратурныя творы. Апошнія, як правіла, мелі сатырычную 
скіраванасць.

Апазнавальныя знакі скамарохавай паэтыкі захоўваюцца ў бе- 
ларускіх небылічных творах. Напрыклад, як тыповы зварот да 
гледачоў:

Пазвольце-ка, братцы, небыльніцу спеці,
Небыльніцу, бліцу, небывальніцу.
Чаго не было, таго не будзець,
На павеці куры сена косяць,
І грабуць, і ў стагі кладуць.
А ўсё гэта, братцы, небыльніца,
                бліца й небывальніца,
Чаго не было, таго й не будзець [Д1, c. 350].

Назіранні педагогаў і псіхолагаў сведчаць аб псіхалагічнай 
немагчымасці для дзяцей да абсурдысцкай гульні з прадметамі і 
якасцямі. Іх трэба вучыць пераходзіць на мову перавернутага све-
ту, дзе, напрыклад,

Два бараны іграюць у арганы,
Дзве лісіцы іграюць у скрыпіцы,
А чорная свіння са смеху лягла,
Што ў яе на двары такая капэльня была 
[Д1, c. 351].

Праз перавернуты свет дзеці пачынаюць разумець мастацкія 
метафары, фразеалагізмы, гумарыстычны стыль, сатырычныя 
творы. Іх уяўленне даволі лёгка пераключаецца ў рэчышча гульні 
прэдыкатамі, атрыбутамі, пераменай персанажаў месцамі. К. Чу- 
коўскі, чуйны да дзіцячай псіхалогіі, добра разумеў, наколькі вабіць 
дзяцей «перавернуты» свет, дзе бязногія бегаюць, вада гарыць, і як 
важна своечасова разняволіць іх фантазію, што паэт і рабіў сваімі 
творамі.

Пагадзімся з тым, што карціна абсурднага свету абавязана 
сваім нараджэннем у народнай культуры творчасці дарослых. 
Аднак за яе захаванне мы павінны быць удзячныя не толькі ім, 
а і гульнявому патэнцыялу дзяцей. Дарэчы, абсурдная сітуацыя 
«ехала дзярэўня міма мужыка», калі крыху пажартаваць, 
з’яўляецца мастацкім прыкладам тэорыі, адкрытай значна паз-
ней Альбертам Эйнштэйнам, — тэорыі адноснасці. Згодна з ёю, 
калі мужык едзе міма дзярэўні, то тым самым і яна рухаецца ад-
носна мужыка.
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Антрапалагічны полюс  
карціны свету

Пераходзім да другога полюса перавернутай карціны свету. Тут 
мядзведзі не лётаюць па небе (як птушкі), але насякомыя ладзяць 
вяселлі (як людзі). Такім чынам, мы маглі б сказаць, што дамінуючай 
мадэллю гэтай часткі свету з’яўляецца антрапалагічная.

Антрапалагічны полюс — тэрыторыя жывёл, птушак, насяко-
мых, якія збольшага схільны да чалавечага ладу жыцця, паводзінаў, 
учынкаў, рэакцыі на здарэнні і г. д., хаця знешне застаюцца ве- 
раб’ямі, сініцамі, варонамі, камарамі. Напрыклад, нягледзячы на 
тое, што верабей паставіў сваю хату на сметнічку, яго наваселле  
з півам, квасам, квашанінкай, кілбасамі, мясам і шаноўнымі гасцямі 
пышнасцю не адрозніваецца ад чалавечага: дзяцел едзе ў залачонай 
карэце, жоўна — на валах, іншыя, як і ў людзей, «шпараць пехатою». 
Гасцей этыкетна рассаджваюць згодна з іх рангам: бела лебедзь на 
покуце, за ёю журавель, савішча, лунь, стара чачотка, родная цётка 
вераб’я. Усё цырымонна, прыстойна, але з заўсёдным выключэннем: 
«А бацян упіўся, // Ды пад стол зваліўся» [Д1, c. 254].

З мастацкага боку падобныя жартоўныя песні алегарычныя. 
У такім ключы яны і ствараліся. Ярка выражаны гумарыстычны 
модус мастацкасці песень «Зайчык маленькі», «Кукараку, петушок», 
«Ду-ду-ду, казёл бараду», «А ў лесе, у гушчары калыхалі камары» 
і пад. адрознівае іх ад анімалістычных казак, якія апелююць да 
канфліктнай карціны свету.

Чароўнасць перавернутага свету ў яго татальнай умоўнасці, 
эстэтычнай цэласнасці і сэнсавай няпэўнасці персанажаў: выглядаюць 
як птушкі, жывёлы, насякомыя, а паводзяць сябе і згодна сваёй прыро- 
дзе, і па-чалавечы. Іх балансаванне «на мяжы» згодна з прынцыпам 
«і туды, і сюды» — і ў бок людзей, і ў бок жывёл — пры знаходжанні 
на сваім месцы надае карціне свету лагічнасць, завершанасць, 
сістэмнасць, своеасаблівую замкнутасць і незалежнасць.

«А ў лесе, ў гушчары калыхалі камары» — знаёмая карціна, ківок 
у бок прыроднай прыналежнасці персанажа. «Дуб да дуба пахіліўся, 
камар з дуба зваліўся» — фантастыка, зваліцца можа чалавек, а не 

крылатае насякомае: паклон у бок ачалавечанай біяграфіі камара. 
Пры падзенні з дуба на зямлю камар набіў «бакі аб дубовую кару», 
«галаву аб дубовае карэнне». Мухі павінны ратаваць яго лекамі  
з аптэкі, выканаць апошюю просьбу аб пахаванні:

Не хавайце ў даліне,
Бо вырыюць мяне свінні.
Пахавайце ў цёмным лесе
Пры зялёненькім арэсе [Д2, c. 231].

Аблегчаны драматызм сітуацый — істотная якасць перавернутага 
свету і залог яго гумарыстычнай модуснай устойлівасці. У адрозненне 
ад канфліктнага свету анімалістычных казак карціна свету ў песнях-
небыліцах (небыліцах у шырокім значэнні тэрміна) пазбаўлена 
канфліктаў яе «жыхароў» з людзьмі. Канфлікты, калі яны маюць мес-
ца, унутрысістэмныя, паміж жывёльнымі персанажамі. Вось верабей-
ка шыкоўным поездам едзе да пані сарокі, стукае перад ёй чабатамі, 
як той шляхціц, і задае дыхту кпліваму мядзведзю, «каб не забываўся, 
над рыцарам верабейкам больш не насміхаўся» [Д1, c. 255]. Недарэч-
насць і абсурд у падобнай карціне свету адсутнічаюць. Яна па-свойму 
лагічная і ў ачалавечванні персанажаў выдае сваю прыналежнасць 
да старажытных уяўленняў аб жывёлах і птушках як лясных і паве-
траных «людзях». Аднак настойваць на прамой генетычнай сувязі 
дадзенай карціны перавернутага свету з архаічнай, той, што існавала  
ў даземляробчую эпоху, было б неабдумана. Паміж імі не проста час, 
а цэлыя пласты культуры і этапы змянення свядомасці.

Дзеці і дарослыя ўспрымаюць перавернуты свет па-рознаму. 
Дзіцячая рэцэпцыя бліжэй да наіўнага мыслення архаічнага 
татэміста. У разуменні дзяцей перавернуты свет — гэта той патаем-
ны свет, дзе «браты нашы меншыя» жывуць сваім сапраўдным жыц-
цём, падобным да людскага, там яны апранаюцца, як людзі, ходзяць 
у лазню, наведваюцца ў госці, займаюцца такой самай справай, як  
і людзі: «Наварыў верабей пшанічнага піва... // Кадку мяса насаліў, // 
Шост кілбас навесіў» [Д1, c. 255]. Не чужы ім інстытут шлюбу. Так, 
насякомыя жэняцца, выходзяць замуж, ствараюць сем’і, праўда не 
вельмі моцныя, бо і выбар суджаных не такі ўжо ўдалы:
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Ой, што за шум узбурыўся,
Што камар да на мусе ажаніўся.
Узяў сабе жонку невялічку,
Што не ўмее шыць і прасці чалавечку 
[Д1, c. 250].

Гумарыстычны модус карціны свету
Карціна перавернутага свету ўспрымаецца дарослымі з усмеш-

кай. Яны бачаць у ёй пародыю на звычайнае жыццё, прычым па-
родыю асаблівага кшталту — лёгкую, далёкую ад чыста адмоўнай, 
якая ўласціва сатырычным творам. Так, ніхто не высмейваецца  
ў наступным творы:

Касы заяц, касы заяц 
На прыпечку граець,
Сава з вераб’ём пайшла скакаць.
Мышка банічку тапіла,
Блаха парылася,
З полкі ўдарылася,
Клоп дохтарам быў,
Ён ёй ножку лячыў [Д1, c. 243].

Вытокі жартоўных песень з элементамі перавернутага свету 
знаходзяцца і ў традыцыйнай вясковай культуры, і ў гарадской, 
дзе вершы і канты на жывёльную тэму былі вельмі папулярныя. 
Двухбаковы абмен творамі паміж горадам і вёскай стаў натураль-
най з’явай. Гэтыя творы, зноў жа натуральным чынам, склалі 
агульны сегмент фальклорнага рэпертуару дарослых і дзяцей. 
Карціна перавернутага свету, прадстаўленая ў іх, стымулявала 
пашырэнне пазнавальных гарызонтаў дзяцей, спрыяла развіццю 
гуманістычна-экалагічнага погляду на прыроду.

Свет жывёл павернуты да людзей смешным бокам, абсалют-
на смешным, таму што яго ўмоўнасць добра ўсведамляецца. Для 
персанажаў, якія знаходзяцца ўнутры мастацкага свету, смешнага 
часам мала. Хутчэй наадварот. Драматычны вынік мела для мушкі 
наведванне лазні:

Камар лазню тапіў,
Мушка парылася,
Звалілася з палка, 
Моцна ўдарылася.
Завязіце да папа,
А поп часу не мае,
Каралёў спавядае.
Пакуль поп да мухі,
Мушка ўжо без душы [Д2, c. 231]. 

Ёсць адна важная псіхалагічная функцыя перавернутага све-
ту — функцыя кампенсацыі. На гэту функцыю звярталі асаблівую 
ўвагу псіхааналітыкі, а К. Г. Юнг наогул лічыў яе адной з харак-
тэрных рыс дзейнасці чалавечага несвядомага. Сутнасць закона 
кампенсацыі палягае ў тым, што людзі, якія жывуць у нармаль-
ным, паводле іх пункту погляду, свеце і паводзяць сябе адпаведна 
яго ўстаноўкам, міжволі выбудоўваюць адваротную версію свету з 
іншымі параметрамі і героямі, у прыватнасці жывёльнымі.

Няцяжка заўважыць, што ў карціне перавернутага свету па-
нуе яго вялікасць выпадак. Ні адна нармальная справа (наваселле, 
вяселле, нарыхтоўка дроў, сустрэча, лазня і г. д.) не абыходзіцца 
без здарэння, драматычнага ці трагічнага па меншай меры для ад-
ной персоны. Здарэнні, такім чынам, утвараюць у перавернутым 
свеце звычайную для яго плынь жыцця: «таракан дровушкі рубіў, 
сабе галаву ’трубіў», «вошка ... бокам ненарокам рабро вылама-
ла» [Д1, c. 240], «высыпаліся ўсе зубы із камаравай губы», «добрыя 
дактары вымуць душу без пары» [Д1, c. 244], «сеў камар на дубочку, 
да й павесіў жонкі ногі на сучочку» [Д1, c. 250], «крук варону стук 
ў бок, сойка сойку за чубок. Завяліся біцца, не маглі змірыцца» 
[Д1, c. 256] і г. д. Паводзіны людзей цалкам адпавядаюць законам 
перавернутага свету:

Пякла баба калачы
У халодненькай пячы,
І якраз ляцеў камар
І калачыкі пакраў [Д1, c. 349].
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Любая нейтральная падзея набывае ў перавернутым свеце 
анамальную даважку ў выглядзе неадпаведнай выпадку дэталі  
(«у халодненькай пячы», як у папярэднім прыкладзе) або нават цэ-
лай карціны, якая далучаецца да нейтральнай:

Чачу-чачу,
За паповіча хачу,
За Раманавіча;
А ў Раманавіча
Тры вузды залотых,
Тры кані вароных.
Як сяду ж я,
Як паеду ж я
На папоў двор.

Да гэтага моманту нічога не выходзіла за межы магчымага, але 
далей тэма паповага двара падаецца ў фантастычным модусе:

Там і б’юцца, і дзяруцца,
І камар пішчыць,
І ваду ташчыць.
А курыца на паліцы талакно таўчэць...
Парасёнак на загнеце
Бліны пякець,
Кошка на вакошкі
Карункі вядзець [Д1, c. 349–350].

Аўтарская маска
У сувязі з пазначанай акалічнасцю паўстае цікавая для філолага 

праблема аўтара. Дзе знаходзіцца гэты аўтар, які ўсё ведае пра 
падзеі перавернутага свету, — унутры карціны або за яе межамі. 
Калі ўнутры, калі ён мае дачыненне да падзей гэтага свету, то хто 
ж ён такі — чалавек, жыхар перавернутага свету нароўні з іншымі, 
птушка, насякомае? Ёсць некалькі твораў, у канцоўцы якіх апавя-
дач выдае сябе за сведку падзей:

На вяселлі вераб’я
Весялілліся два дня.

Я таксама там быў, 
Салодзенькі мёд піў [Д1, c. 256].

Формула яўна пераклікаецца з фінальнай формулай чарадзейна-
фантастычных казак, толькі без працягу «па вусах цякло, а ў рот 
не папала», функцыя якога — даць зразумець, што ўвесь папярэдні 
аповед з’яўляецца суцэльнай выдумкай, перададзенай казачнікам.

У адрозненне ад казачніка апавядач тут часам вельмі шчыльна 
звязаны з персанажамі перавернутага свету. Напрыклад, калі ве-
рабейка «зламаў сабе ножачку», ён вырашае:

Я на тую ножачку
Пашыю панчошачку [Д1, c. 267].

Аднак ёсць прыклады, калі апавядальнік займае пабочную 
пазіцыю, знаходзячыся па-за падзеяй:

Паслухайце, малайцы,
Скажу вам на пацеху:
На беднага вераб’я
Успала сава з лесу.

Пазіцыя вытрымліваецца да канца:

За здароўе вераб’я
Пілі, елі аж да дня,
Вераб’ю на славу,
А нам на забаву [Д1, c. 266].

Няпэўнае становішча апаведача і апавядальніка, далёкіх ад 
маралізатарства, — той эстэтычны фактар, які дазваляе слухачам 
лёгка пераходзіць межы магчымага і немагчымага, успрымаць 
замкнёны на самім сабе перавернуты свет і яго ўмоўны хранатоп 
як нешта блізкае, тое, што знаходзіцца побач, але не паддаецца 
назіранню звычайнага чалавека, карацей, як цалкам рэальны па-
ралельны свет, маляўнічы, смешны, забаўны.
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Частка чацвёртая
КАРЦІНА СВЕТУ  

Ў ЗАГАДКАХ І КАЗКАХ

Наіўная карціна свету  
і яе метафарычныя маскі ў загадках 

Загадка складаецца з дзвюх структурных частак: уласна загадкі, 
гэта значыць метафарычнага або вобразнага апісання нейкай 
канкрэтнай з’явы, аб’екта, прадмета, рэчы, і адгадкі — слоўнага 
эквівалента прадмета ці з’явы матэрыальнага свету, якія праз кор-
пус уласна загадкі падаюцца вобразна, паэтычна, іншасказальна. 

З філалагічнага пункту гледжання, адгадка — гэта тэма за-
гадвання, тая рэальнасць, якая праз мову увайшла ў сістэму ча-
лавечай свядомасці, таму мову называюць першай мадэлюючай 
семіятычнай сістэмай. Другая мадэлюючая сістэма — мастац-
кая мова, мова тэкстаў, у нашым выпадку — гэта вобразная мова 
ўласна загадак. 

Загадка і адгадка маюць розны аб’ём інфармацыі аб рэальнасці. 
Слоўнік адгадак утварае наіўную карціну свету. Гэта свет, убача-
ны вачыма чалавека і пазначаны словам, семантычным фундамен-
там чалавечай свядомасці, як гавораць лінгвісты. Моўная карціна 
свету ў загадках простая, наглядная, аднамерная, стабільная,  
з мінімумам інфармацыі аб прадмеце загадвання. Сонца там — 
проста сонца, засланка з’яўляецца засланкай і нічым іншым. Дад-
зены факт даў падставу Н. С. Гілевічу ў кнізе «Паэтыка беларускіх 
загадак» (1976) характарызаваць іх наступным чынам: «… загадкі, 
калі разглядаць іх у цэлым, ва ўсёй сукупнасці, мацней прывяза-
ны да нацыянальнага побыту, чым усякі іншы фальклорны жанр 
(казка, песня, прыказка)» [с. 23]. Такім чынам, нягледзячы на аб-
межаваны аб’ём інфармацыі, якую нясе наіўная карціна свету ў за-
гадках, яна мае выключнае значэнне для ўсведамлення народнага 
светасузірання і яго выбіральнасці. 

Галоўныя восі наіўнай карціны свету, часткі якой будуць мета-
фарычна афарбоўвацца, наступныя: прырода (неба, зямля, вада, 
чалавек, жывёлы, расліны і да т. п.); матэрыяльная культура, тое, 
што зроблена рукамі чалавека і дзякуючы яго розуму (збудаванні, 
гаспадарчыя прылады, хатняе начынне, вопратка, транспарт  
і інш.), сацыяльны побыт і духоўная культура (грамадскія стасункі, 
сям’я, святы, абрады, звычаі, рэлігія, спевы, асвета і г. д.). Як ба-
чым, гэтага дастаткова, каб скласці ўяўленне аб нацыянальнай 
карціне свету, тым асяроддзі, у якім жыў беларус, але мала для 
спасціжэння духоўнага і эстэтычнага патэнцыялу народа. Яго 
выразнікам якраз і з’яўляецца метафарычная інфармацыйна на-
сычаная карціна свету. 

Метафарычнасць як уласцівасць чалавечага мыслення загадка-
вая і непрадказальная. Такі жанравы феномен, як загадка, пабу-
даваны, згодна з думкай Арыстоцеля, на добра арганізаванай ме-
тафары. Тое, што здаецца калектыўна-несвядомай гульнёй з тро-
павай (метафарычнай) формай, насамрэч калісьці абапіралася на 
культурна-асэнсаванае разуменне свету. Гэта значыць, што з’явы  
і рэчы выкарыстоўваюць метафарычныя маскі не спантанна, не вы-
падкова, а ў адпаведнасці са стадыямі міфапаэтычнага мыслення.

На стадыі архаікі, калі нерасчлененае мысленне чалавека зна- 
ходзілася ў палоне прасторавых форм, карціна свету ў яе культур-
ным праламленні была візуальна-графічнай. Увага скіроўвалася на 
адзінкавыя ў нашым сэнсе феномены: неба, пра якое казалі «кру-
глае, доўгае, ніхто не дастане», сонца, якое «кругленька, бяленька, 
усяму свету міленька» і пад. А далей адкрывалася магчымасць 
гульні круглымі праметамі, любы ў прынцыпе быў здольны стаць 
метафарычнай маскай сонца: сіта круглавіта, качулачка, кату-
шачка, шар вярханскі, поўні і зорак: бачурачка, залаты кружочак, 
гарошак, бульба, дзірачка ў полі, зерне, сярэбраны пясочак. 

Канкрэтна-пачуццёвыя маскі з выкарыстаннем нечага рэальна 
існуючага, знаёмага, паўсядзённага ў якасці малюнка — гэта адзін 
блік метафарычнай карціны свету. Побач знаходзяцца іншыя — 
умоўна-фантастычныя. Яны з’явіліся ў выніку фарміравання 
міфалагічнага мыслення. Дадзенаму тыпу мыслення ўласціва 
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своеасаблівая логіка тоеснасці разнаморфных з’яў, калі ўсё 
лічылася аднолькава жывым (уяўленне пра існаванне асобнай ад 
матэрыі душы з’явіцца пазней). У гэты час сферай бытавання за-
гадак з’яўляюцца рытуалы, яна сама мае статус свяшчэннай гульні, 
стаўкай у якой служыць жыццё гульцоў. Абавязковасць разгадван-
ня грунтавалася на рытуальнай неабходнасці праз імя прадмета 
ці з’явы, у міфалагічнай праекцыі тоесных адно аднаму, нанава 
стварыць свет у яго прадметным вылічэнні. Трансцэндэнтная сут-
насць паходжання прадмета або прыроднай з’явы вынікала з таго, 
што калісьці іх стварыў або назваў бог, дэміург, першы чалавек, 
культурны герой. Знаць імя, выгаварыць яго значыла паўтарыць 
прэцэдэнтнае міфалагічнае дзеянне. Рух думкі ад метафарыч-
на падманлівай маскі да канкрэтыкі імя — гэта магія стварэння 
словам абноўленага свету, знаёмай і прыймальнай карціны, дзе 
ёсць сам чалавек з гаспадарчым, матэрыяльным, грамадскім і ся-
мейным побытам, жывая і нежывая прырода ва ўсіх вядомых яму 
дзякуючы слову праявах. Адгадкі існавалі як дадзенасць карціны 
свету, як сакральныя веды пра яго. 

Для міфалагічнага мыслення самай першай і самай любімай 
вобразнай маскай была жывёльная: сонца — ліска, агонь — чырво-
ны пеўнік, месяц — конь, бычок, зоркі — белыя парасяты, вада — 
конь, карова, гром — вол, асіна — авечка, туман — кабан, зубы — 
авечкі, язык — салавей, воўк, мядзведзь, баран і г. д. Праўда, маска 
і з’ява напачатку не адрозніваліся, былі тоесныя, і толькі значна 
пазней міфічны змест пачынае не ўсведамляцца. Застаецца толькі 
форма, тая маска аб’екта, якая стане чыстай паэтычнай метафа-
рай, а потым параўнаннем. Так, вецер раней быў птахам, салаўём, 
потым яго сувязь з птушкамі і жывёламі адмаўляецца: «Ляціць,  
я не птушка, вые, а не звер», але дзякуючы гэтаму з’яўляецца плац-
дарм для параўнальных канструкцый: «Не мае душы і цела, а раве, 
як воўк». 

Другая любімая маска — антрапаморфная, якая дадаецца да 
жывёльнай. Дзень і ноч, якія раней былі каровай, кабылай, ласём, 
быком, цяпер лічацца братам і сястрой. Персанажы ўключаюцца 
ў сюжэтныя сітуацыі працы, але незвычайныя дэталі дзейнасці 

дазвалаюць зазірнуць за маску і ўбачыць там фрагмент наіўнай 
карціны свету. Вось «сто сястрыц адну хустку вяжуць», а за мас- 
кай — пчолы і соты, вось «сем тысяч майстроў зрабілі хату без 
вакон і без вуглоў», а гэта прыхаваны метафарай-маскай мурашнік. 
Замест гумна, тока і цэпа бачым сям’ю: «Бабка гарбата, матка 
пляската, а сын гручаны». 

Трэцяя маска наіўнай карціны свету — прадметна-вобразная, 
запазычаная ў матэрыяльнай культуры з яе рэчамі хатняга ўжытку, 
прыладамі працы. Зямля і снег метафарычна пазначаюцца як дзеж-
ка чорная, века белае, гусі як харомы белыя, падпоры чырвоныя, по-
пел і вуголле — «поўная бочка мукі, а наверсе жукі» (тут цікавае 
спалучэнне жывёльнай і рэчыўнай метафары). 

Калі браць метафарычную карціну свету ў загадках цэлакуп-
на, то спыніць погляд на якой-небудзь адной масцы немагчыма: 
настолькі карціна зіхатлівая, прывідная, шматаблічная, разнастай-
ная ў гуках, колерах, выявах. Неба, якое толькі што было круглае, 
доўгае, ужо чорная паляна, высокая дарога, а далей — радзюшка, 
дзяружка, рагожка, радно, посцілка. Культурныя рэаліі маскіруюць 
спрадвечнае: матчына скрыня, дзяжа — зямля, сівае сукно — ма-
роз, скацерць бела — снег, чырвоная плахта — рабіна. Калі ў полі 
зроку з’яўляюцца культурныя прадметы і рэчы, Яны, згодна з за-
конам перамены масак, выкарыстоўваюць ужо знаёмую схему ад 
жывёльнай маскі да культурна-аб’ектнай. Вось барана паўстае 
як «ваўчкоў дваццаць пяць (жывёльная стадыя карціны свету), 
хлапцоў дваццаць пяць (стадыя персаніфікацыі), дзіравая плахта 
(стадыя культурнай аб’ектывацыі), а плуг, то як сівы голуб, пеўнік, 
то як стальны пёс, то як брат-прашкурат». За пеўнем могуць ха-
вацца агонь, каліна, бурак. 

Пры стварэнні метафарычнай карціны свету нашы продкі 
мыслілі міфалагічна. Не з’яўляючыся паэтамі ў нашым разуменні, 
яны былі імі, калі называлі ноч напачатку чорнай каровай, а по-
тым магутнай чорнай маці, выкарыстоўвалі ўсе магчымыя шляхі 
метафарызацыі грыба. Напачатку ён быў баран (каза) на адной 
назе, потым у яго застаецца толькі курыная нага, пазней ён дзед, 
казак, а далей наогул хатка на адной назе, ляпёшка на адной нож-
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цы. І гэта яшчэ не ўсё! Ад антрапамарфізацыі грыба стваральнікі 
загадак дайшлі да яго дэперсаніфікацыі. Грыб-дзед атрымоўвае 
ўласнае імя Рыгор і партрэтныя акцэнты: «Рыгор, капелюшом на-
крыты», «палкай падпёрся, шапкай накрыўся». З’яўленне палкі 
адыграла ракавую ролю. Грыб Рыгор знікае, замест яго бачым, што 
«стаіць палка, а на той палцы шапка», далей нехта «хоць у капе-
люшы, але галавы не мае». 

Арганічнае спалучэнне ў загадках дзвюх розных карцін свету, 
наіўнай і метафарычнай, якія існуюць толькі сукупна, сведчыць аб 
гістарычным заваяванні чалавецтва — яго здольнасці заўважаць і 
на культурным узроўні метафарычна фіксаваць падабенства або 
адрозненне аб’ектаў.

Крызісная карціна свету  
ў анімалістычных казках

З якой бы пазіцыі мы ні падыходзілі да анімалістычных ка-
зак (далей а-казкі), іх адметнасць, параўнальна з чарадзейна-
фантастычнымі і рэалістычнымі (жыццепадобнымі), будзе бачыц-
ца ў героях — жывёлах, птушках, насякомых, рэптыліях.

Сучасныя слухачы казак пра прыгоды жывёл — выключна 
дзеці. Дадзены факт прывёў некаторых вучоных да беспадстаўнай 
высновы аб ледзь не спрадвечнай арыентацыі гэтых твораў, ці то 
асклепкаў фантазіі старажытных паляўнічых аб прамысловых жы-
вёлах, ці то водгукаў татэмістычных апавяданняў аб сваіх і чужых 
татэмах, на дзіцячую аўдыторыю, на далучэнне такім чынам ма-
лых да пазнання акаляючай рэчаіснасці. Заўважым, што адзнача-
ная функцыя казак адносіцца да засведчанай у наш час. А раней, 
як лічаць іншыя даследчыкі, прыкладна да XVII стагоддзя, казкі 
не прызначаліся для дзяцей, а расказваліся сярод дарослых. Маг-
чыма, яны мелі рытуальную функцыю, бо прымяркоўваліся да 
Калядаў — пераходнага часу ад аднаго гадавога цыкла да другога, 
ад старога, заняпалага да новага, адроджанага.

Калі параўнаць чарадзейна-фантастычныя казкі з анімаліс- 
тычнымі, то бачна, наколькі яны адрозніваюцца. Мастацкі змест 

першых — безумоўная перамога дабра над злом і вяртанне цар-
ства да гарманічнага існавання. Нічога падобнага ў а-казках няма. 
Яны грунтуюцца на канфліктах паміж жывёламі, сутыкненнях 
жывёл з людзьмі. Творам зусім не ўласцівы яркі аптымізм. Фаль-
кларысты бачылі яго ў тым, што ў а-казках слабыя быццам бы 
заўсёды выходзяць са складанага становішча. Аптымізм да таго ж 
падтрымліваецца камізмам многіх сітуацый і гумарам.

Пашырэнню ўяўленняў аб адметнасці а-казак спрыяе аналіз 
карціны свету ў іх, якая ніколі не супадае з мастацкім светам, 
хоць і абумоўлівае яго параметры. Мастацкі свет, такім чынам, 
указвае на карціну свету, з’яву фенаменалагічную ў адрозненне ад 
прадметна-ушчыльненага мастацкага свету.

Перш чым вызначаць інтэнцыі карціны свету, мэтазгодна па-
чаць з разгляду мастацкага свету.

Прадметны свет анімалістычных казак
Тэрміны «мастацкі свет», «свет твораў», «унутраны свет» (тво-

ра, жанру) і адсылаюць да першаснай рэальнасці, і адасабляюць 
ад яе. У вузкім значэнні тэрміна паняцце мастацкі свет ахоплівае 
сістэму персанажаў, прадметаў, з’яў у іх прасторава-часавым (хра-
натопным) спалучэнні.

А-казкі павернуты да слухачоў не карцінай свету, якую яшчэ 
трэба гістарычна акрэсліць, а бокам свайго мастацкага свету. 
Усе добра разумеюць, што дзеянне адбываецца ў нейкім лесе — 
сапраўдным, а не ўмоўным, разумеюць стасункі персанажаў, ба- 
чаць, хто з жывёл дурны, а хто разумны, хто злы, а хто слабы і до-
бры. Для дарослых а-казкі — выдумка, для дзяцей — магчымая 
рэальнасць, для вучоных — загадка і з боку паходжання, і з боку 
карціны свету, г. зн. з боку суаднесенасці мастацкага свету з па-
затэкставай рэальнасцю. На пытанне, чым з’яўляюцца а-казкі, 
адказвалі па-рознаму, і толькі У. Я. Проп паспрабаваў акрэсліць, 
чым яны не з’яўляюцца.

1. А-казкі не з’яўляюцца адлюстраваннем жывёльнага све-
ту. Насамрэч казкавыя жывёлы маюць вельмі мала агульнага  
з сапраўдным жыццём, прывычкамі, норавам, характарам дзікіх 
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звяроў і свойскіх жывёл. У казцы яны не больш чым умоўныя 
носьбіты дзеяння, таму дадзены від казак павінен быць прызнаны 
фантастычным, зрабіў выснову У. Я. Проп.

2. Яны не маюць алегарычнага сэнсу, не з’яўляючыся з гэтай 
прычыны байкамі. А-казка і байка — абсалютна розныя з’явы. Пра 
гэта часта забываюць.

Калі ўяўляецца няправільным пункт погляду, што казкі аб жы-
вёлах адлюстроўваюць жыццё звяроў, то няправільным будзе і ад-
варотны, кажа У. Я. Проп, быццам пад выглядам жывёл паказаны, 
як і ў байках, людзі.

Сапраўды, калі бачаць у казках сатыру на асобныя чалавечыя 
заганы, недахопы, слабасці, то гэта праблема не жанравая, а аду-
кацыйная: так з падачы даследчыкаў і метадыстаў вучаць у школе. 
Даверлівыя настаўнікі гавораць вучням, што жывёльныя вобра-
зы — люстэрка ўласцівых людзям непрывабных рыс, маральных 
заган, эгаістычных памкненняў, ад якіх трэба пазбаўляцца.

Хоць гэта і цяжка, паспрабуем пераадолець навязаную нам тлу-
мачальную сістэму, абумоўленую самымі лепшымі выхаваўчымі 
намерамі школьных настаўнікаў, адмовіцца ад стэрэатыпнага па-
дыходу да а-казак і звернемся да ўважлівага непрадузятага прачы-
тання твораў, пачынаючы з відавочнага.

Відавочна, што казкавае грамадства складаецца з двух відаў 
жывых істот, якія жывуць паасобку, і усе яны, людзі і жывёлы,  
homo i animal (драпежнікі, травакормячыя, дзікія, свойскія, птуш- 
кі, насякомыя, паўзуны), татальна разумныя, маюць паміж сабой 
камунікатыўныя зносіны, прычым карыстаюцца нейкай агульнай 
мовай, а не мовай віда homo цi віда animal. Уласна людзі жывуць 
у стацыянарных паселішчах, займаюцца земляробствам, ловяць 
рыбу, палююць на звяроў, але на тапаграфічнай мапе іх месца пе-
рыферыйнае. Галоўнае займае лес з яго жыхарамі. Тыя, каго звы-
чайна адносяць да жывёльнага свету, у мастацкай прасторы казак 
з’яўляюцца разумнымі ляснымі «людзьмі», якія маюць жывёльнае 
аблічча. У іх свой, камбінаваны ўклад жыцця. Падобна ўласна люд-
зям, лясныя звералюдзі вядуць хатнюю гаспадарку, таксама палю-
юць, жывуць у хатах і хатках або, падобна звярам і птушкам, у норах, 

бярлогах, гнёздах. У іх няма агульных паселішчаў, але можа быць 
агульны дах над галавой, як у мядзведзя і лісы, коціка і пеўніка. Лес, 
натуральнае месца жыхарства звералюдзей, — велізарная краіна 
з чалавечымі вёскамі на яе ўскрайках. Ролю буфернай зоны вы-
конваюць дарога (па якой дзед вязе рыбу дамоў), рэчка (дзе дурны 
воўк лавіў хвастом рыбу), поле (дзе мужык сустракаўся з рознымі 
звярамі), луг (дзе пасецца конь, да якога падбіраецца галодны 
воўк). Ёсць яшчэ клас свойскіх разумных жывёл. Яны гадуюцца 
пад патранажам людзей, разумеюць людскую мову, хоць гаспада-
ры не здагадваюцца аб гэтым. Калі іх жыццю пагражае небяспека, 
яны збягаюць ад гаспадароў і вяртаюцца да ўкладу жыцця лясных 
людзей. Праўда, у адрозненне ад іх у рэшце рэшт аддаюць перавагу 
супольнаму пражыванню (казка «Гаўрыла і яго сын Даніла»).

Некаторыя віды жывёл маюць падвойны статус. Ёсць неза-
лежны самастойны, смелы лясны кот, таленавіты музыка і апякун 
свайго сябра пеўніка, і хатні коцік, які захоўвае сувязь з ляснымі 
братамі. Жыве ў лесе вольны казак певень з касой на плячы, аба-
ронца слабага зайчыка ад нахабнай лісы, што захапіла яго хату,  
і ёсць дваравы пеўнік, які не хоча плаціць уласным жыццём за сы-
тае існаванне. Ці не з’яўляецца дадзеная сітуацыя знакам крызісу 
стасункаў людзей і жывёл, парушэння людзьмі нейкай дамовы, 
звязанай з адамашніваннем? Замах на жыццё прыводзіць да яе ска-
савання, і жывёлы вяртаюцца ў родны лес (казка «Бык, парсюк, ка-
зёл, гусак і пятух»). Калі бык з’яўляецца самастойным гаспадаром, 
то не зразумела, дзе знаходзіцца яго падвор’е — у горадзе разам з 
людзьмі або асобна ад іх на хутары ці ў лесе (казка «Бык і ваўкі»).

Якімі б ні здаваліся казкавыя сюжэтныя сітуацыі — праў- 
дападобнымі або выдуманымі, усё ў рэшце рэшт «завязваецца» 
на ідэі свету, небяспечнага літаральна для ўсіх персанажаў. Для 
ваўка: ліса «замест пайсці па мяшок пайшла сказала людзям, што 
воўк умёрз. Людзі прыйшлі і забілі ваўка» (казка «Ліса і воўк»). 
Для зайца: «Заяц як ударыўся — дый дагары нагамі, яму там  
і капут» (казка «Прыгоды лісы»). Для бычка: заяц, воўк, мядзведзь 
і ліс «стаялі яны, стаялі, потым узялі ды кішкі ў бычка-трацячка  
і выпусцілі з сярэдзіны і паелі» (казка «Лісічка-сястрычка, заяц, воўк 
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і мядзведзь»). Для лісы: «“Я ж цябе абараніла ад ваўка, прынясі ты 
мне мех курэй”. 

...А чалавек, развязаўшы мяшок, як выпусціць сабак, а тыя 
сабакі як зачнуць рваць ліску. 

...У той збан як налілося вады, дак той збан зачаў тапіцца  
і павалок за сабой ліску.

А той мужык гэта ўсё бачыў: пайшоў да ракі, выцягнуў ліску, 
абдзёр скуру дый прадаў» (казка «Мужык, воўк і ліса»). Для лісы 
і мядзведзя: «Узялі і аблупілі лісіцу, шкурку павесілі сушыць,  
а мяса выкінулі за плот. “Ну, баба, давай жа лупіць мядзведзя”. 
Узялі аблупілі мядзведзя, шкуру аддалі ў выдзелку, а мяса парубілі  
і на ’бед наварылі» (казка «Мужык, мядзведзь і ліса»). Для ліса: 
«Потым жонка кажа: “Дурань ты! Будзеш даваць штодзень ку-
рыцу — вазьмі стрэльбу, забі ліса, то будзе каўнер або тры рублі  
і пазбудзешся бяды”. Чалавек так і зрабіў. От як-то за дабро злым 
плацяць» (казка «Як ліс выратаваў чалавека ад вужа»). Для лісы: 
«Тады чалавек, як прыйшла лісіца, дык ён заместа курыцы, як свісне 
ёй па галаве, тая і ногі выцягнула, прагаварыла толькі: “Во як за 
дабро мне заплацілі”» (казка «Цмок» аб тым, як лісіца выратава-
ла чалавека ад гэтай пачвары). «“Ну, я цябе ад смерці выратавала, 
дай мне што за гэта!” А чалавек трэсь! ёй цэпам па лобе і забіў» 
(казка «Аб лісіцы, як чалавека ад воўчых зубоў выратавала»). Ліса 
«прыбегла, намачыла халсты і пайшла на двор па жлукта. Толькі 
стала браць, а мядзведзь за яе і ўбіў» (казка «Лісічка-сястрычка  
і мядзведзь»). Для птушак і іх дзяцей: «“Я табе скажу: калі ты 
поўну яму палак нанясеш, так я тваіх дзяцей не паем, а калі не 
зробіш гэта, так я тваіх дзяцей паем”. Сінічка нацягала поўну яму. 
Лісіца выбегла, ўзлезла на дрэва і паела сініцыны дзеці і потым ста-
ла жыць у лесе» («Казка пра ліску»). Для чалавека: «Нічога тут дзед 
не падзелаў: аддаў ваўку і бабу; астаўся адзін жыць» (казка «Дзед 
да баба і воўк»). «Дзед узяў забіў дачку, пад печ падкінуў, ступай 
закаціў, скаварадой завесіў, саломкай падпаліў», потым забіў дру-
гую і трэцюю дачку і сваю жонку (казка «Каза Дарота»). Для сабакі: 
«І з’еў воўк сабаку» (казка «Як кот і сабака з ваўком дружбу вадзілі, 
і воўк іх карміў, потым сабачку з’еў»). Для свінні: «Не стаў воўк 

болей свінні слухаць: як узяў яе за шарсцінку, як ударыў аб мяжынку! 
З’еў свінку і памянуў усю яе радзінку» (казка «Свіння і воўк»).

Рэтраспектыўныя рысы ўтопіі  
і антыўтопіі ў анімалістычных казках

Мастацкі свет а-казак утрымлівае факты, ад якіх не адмахнуцца, 
колькі б мы ні спрабавалі мадэрнізаваць іх мараль. Вельмі непры-
емны галоўны: стасункі персанажаў не парытэтныя, не ідэальныя, 
казачная этыка настолькі далёкая ад сучаснай і чужая ёй, што 
здаецца прыналежнасцю іншай планеты. Толькі гэта планета — 
наша Зямля, а казкі даносяць да нас хоць крыху і падпраўлены, але 
сапраўдны злепак старажытнага светасузірання і этычнай ката-
строфы, якая цяжка перажывалася ўсім чалавецтвам, аб чым свед-
чаць тыпалагічныя рысы жывёльнага эпасу розных народаў.

Што гэта за катастрофа і якая яе гістарычная, эканамічная і са-
цыяльная падаплёка? Адказ на гэта пытанне можа наблізіць нас да 
разумення карціны свету ў а-казках. Нягледзячы на відавочныя, 
адзначаныя вышэй факты, якія зусім не сведчаць на карысць 
аптымізму казак, шэраг вучоных скіраваў намаганні на доказ 
наяўнасці ў іх гуманістычнага пафасу. Галоўная ідэя твораў, на іх 
думку, — каштоўнасць таварыства, калі слабыя, але згуртаваныя 
жывёлы перамагаюць моцных драпежнікаў.

Утапічныя мары — ледзь не адна з яркіх універсалій культуры. 
Яны сапраўды адбіліся ў а-казках. Аднак відавочна, што на пер-
шым плане знаходзяцца не ўтапічныя ідэі, а зусім наадварот — 
трывожныя з’явы, крызіс стасункаў, панаванне індывідуальных 
(эгаістычных) сцэнарыяў існавання, суіснавання, выжывання  
ў нядобрым свеце, нават для хітрай лісы. Апошняе не дазваляе на-
зваць карціну свету ў а-казках трыкстарскай. Ліса хоць і шэльма, 
круцель, хітрун, але хутчэй прывабная авантурыстка, чым жывёль-
ны тып трыкстара. Яна, як і іншыя, змагаецца за сваё жыццё ўсімі 
магчымымі спосабамі, у тым ліку і хітрасцю, перамагае і церпіць 
паразу, выжывае і гіне.

Карціна свету ў а-казках не дабратворная ўтопія гарманічнага 
суіснавання разумных істот, не трыкстарская, бо ў казках няма ні 
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сапраўднага трыкстара, ні яго дамінавання, а даволі непрыглядная 
антыўтопія, існаванне ў разгойданым свеце, пазбаўленае трыва-
лых этычных норм.

Як вядома, антыўтопія характарызуе фазу сацыяльна-гіста- 
рычнага і ментальна-псіхалагічнага надлому, разбурэння былых  
жыццёвых і маральных арыенціраў. Існаванне тады замыкаецца  
ў сферу ўтылітарных «гарызантальных» сэнсаў, барацьба ідзе за 
выжыванне, духоўныя каштоўнасці саступаюць месца прагма-
тычным, што мы і назіраем ў а-казках. Высакародныя героі пасія- 
нарнага тыпу ў карціне свету анімалістычных казак адсутнічаюць. 
Праўда, таксама на перыферыі знаходзяцца і зграі драпежнікаў 
(«ваўкі»), іначай перспектывы існавання людзей і жывёл былі  
б зусім несуцяшальныя. «Размнажэнне» зграй не прымае каласаль-
ных маштабаў, і гэта дае свету надзею на выжыванне. Але, з дру-
гога боку, вельмі прыкметнай з’яўляецца дзейнасць разбойнікаў-
адзіночак, у прыватнасці «ліс», «ваўкоў», у меншай ступені 
«мядзведзяў». «Вянец прыроды» чалавек па сваіх маральных якас-
цях не адрозніваецца ад сваіх жывёльных братоў: менавіта яго ро-
зум самы разбуральны і з’едлівы (казка «Чалавечы розум»).

Можна было б назваць карціну свету дадзеных казак анты- 
ўтапічнай. Яна сапраўды адпавядае зместу антыўтопіі, але гэта не 
карэктна з жанравага боку. Антыўтопія скіравана ў будучае, грун-
туючыся на нешчаслівым прагнозе яго існавання, а жывёльныя 
казкі нясуць адбітак нейкай крызіснай карціны свету, уласцівай 
вельмі далёкаму мінуламу.

Адказ на пытанне, чаму карціна свету крызісная, стасункі 
персанажаў канфліктныя, умовы жыцця небяспечныя, павінен 
грунтавацца не толькі на філалагічных росшуках, хоць і пачынац-
ца з іх, — яны якраз здольны адвесці ў бок, а хутчэй на навуковых 
пасылках псіхалагічнай антрапалогіі. Дадзеная дысцыпліна выву-
чае культуру з псіхалагічнага пункту погляду як складаны працэс 
са сваімі гістарычна абумоўленымі перажываннямі.

Як толькі мы задумаемся аб асновах супольнага жыцця ў ме-
жах мастацкага свету а-казак, аб крэда казкавага грамадства, 
адразу з’явяцца адказы, адрозныя ад вядомых, агульнапрыня-

тых, шырокараспаўсюджаных. І гэта ісціна, адрасаваная дзецям, 
здзвіцеся вы? Хутчэй антыпрыклад, чым станоўчы прыклад су-
польнага жыцця. Няцяжка заўважыць панаванне прынцыпу 
«кожны сам за сябе». Ён здаецца натуральным у супольнасці, 
якая грунтуецца на канфліктах, пастаяннай барацьбе ўсіх супраць 
усіх, неаслабным саперніцтве, падманах, жорсткіх расправах над 
праціўнікам, адсутнасці грані паміж ахвярамі і карнікамі. Напры-
клад, пеўнік у адным выпадку пагроза агрэсіўнай лісе, што захапіла 
хатку зайца, а ў другім — яе ахвяра; воўк можа вынішчыць сям’ю  
і гаспадарку мужыка, а можа і сам загінуць.

Кідаецца ў вочы адсутнасць не толькі ідэальных, але больш-
менш станоўчых герояў. Праблема станоўчага персанажа зводзіцца 
выключна да індывідуальнага аспекту. Напрыклад, яна з’яўляецца 
асабістай праблемай казы-маці, на жыццё дзяцей якой замахваец-
ца воўк; лісы-маці, якой трэба выманіць пеўніка, каб накарміць 
дачок. Звычайна даследчыкі пакідаюць убаку пытанне, што гэтыя 
жывёльныя мацяркі спадзяюцца выключна на сябе і не чакаюць 
дапамогі ад іншых.

Гістарычны сцэнарый карціны свету  
ў анімалістычных казках

Умовай адэкватнага разумення а-казак з’яўляецца, такім чы-
нам, вызначэнне іх карціны свету. Мы адчуваем пільную патрэ-
бу ў дадатковых матэрыялах і падыходах для адказу на пытанне, 
чаму ў гэтых казках такое вялікае месца займаюць розныя споса-
бы падману, хітрыкаў, з якой эпохай звязаны іх генезіс, каму яны 
прызначаліся — дарослым ці дзецям, чаму ў іх адсутнічае яўны 
маралізатарскі кампанент, ярка прадстаўлены ў байках, сістэма 
вобразаў якіх тоесна казкавай.

Беларускі фалькларыст К. П. Кабашнікаў канстатаваў, што 
навука не мае дастатковых матэрыялаў, каб непасрэдна праса-
чыць узнікненне, фарміраванне і асноўныя этапы развіцця казак 
аб жывёлах, у сувязі з чым яна прыцягвае ўскосныя сведчанні, 
аналогіі, што надае многім вывадам характар гіпотэз. А чаму б не 
шукаць адказаў у самой казцы? А-казкі, колькі б яны ні існавалі, 
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не страчвалі пачуцця свайго мінулага. Нягледзячы на тое, што ды-
станцыя паміж іх зместам (прыгоды жывёл) і гена-карцінай свету 
пашыралася, менавіта параметры карціны свету дазваляюць вы-
мерыць глыбіню жанравай памяці казак.

Карціна свету — гэта сфера аб’ектыўных, гістарычна абумоў- 
леных сэнсаў, якія ў казцы прыхаваны настолькі, што слухачамі не 
ўсведамляюцца. Сама карціна свету звязана з рэальнай, але ніколі 
не тоесна ёй. Так, побытавая свядомасць даўно развяла людзей  
і жывёл, а жанравы код карціны свету аб’ядноўвае іх па агульнай 
прыкмеце разумнасці. І гэта не мастацкая вольнасць, а светапо-
глядная з’ява.

Каб не заблытацца ў прынцыпах аналізу жанравага зместу 
і свету, яшчэ раз нагадаем, як суадносяцца гэтыя паняцці і чым 
адрозніваюцца. Яны, безумоўна, звязаны паміж сабой, адсылаючы 
адно да аднаго, але ставіць знак роўнасці паміж мастацкім светам 
і карцінай свету нельга.

Мастацкі свет ёсць вобраз свету, але не сам свет, знак і вобраз 
карціны свету, але не яна сама. Карціна свету — паток знешняга ма-
тэрыялу, асобнага для кожнага жанру. Яна тое атачэнне казкі, якое 
не ўсведамляецца, але адчуваецца і пэўным чынам перажываецца; 
застаецца за межамі рэфлексіі, аднак уключаецца ў поле фальклор-
нага дзеяння, утвараючы комплекс жанравых канстант. Дзякуючы 
ім фальклорны аўтар стварае такі мастацкі вобраз свету, элементы 
якога суадносяцца з гістарычна абумоўленай карцінай свету. Жан-
равыя канстанты ў такім выпадку — парадыгмы неўсвядомлена-
мастацкага водгуку на пэўную карціну свету. Вось чаму на падста-
ве нават позніх запісаў анімалістычных казак мы маем выдатную 
магчымасць рэканструяваць спецыфічную карціну свету часоў 
іх стварэння і фарміравання, зразумець, якое месца ў ёй чалавек 
адводзіў сабе.

Мы не будзем закранаць звышскладаныя ўзроўні філасофіі, 
гісторыі, культуры, а адзначым толькі тэзіс М. Фуко: гісторыя — 
сфера дзейнасці несвядомага, яна становіцца «эфектыўнай» толь- 
кі ў той ступені, у якой яна ўкараняе ідэю разрыву ў само наша 
існаванне (артыкул «Ніцшэ, генеалогія, гісторыя»). Ідэя дыскрэт- 

насці гісторыі дае ключ да разумення многіх культурных працэсаў 
і пралівае святло на прычыны замацавання крызіснай карціны 
свету ў а-казках. Казкавая карціна свету генетычна звязана з агуль-
назначнай для ўсяго чалавецтва і для даземляробчай ментальнасці 
падзеяй — пераходам ад аднаго ўкладу жыцця да істотна іншага, 
вытворчага, ад арганізацыі татэмнага тыпу да абшчыннай.

Даўно стала навуковай аксіёмай меркаванне, што архаічны ча-
лавек добра арыентаваўся ў навакольным асяроддзі, але асэнсоўваў 
з’явы міфалагічна. У сваёй ментальнай праекцыі ён не вылучаў 
сябе з прыроды як асобную адзінку, меў свядомасць, праўда, са-
масвядомасць фарміравалася вельмі доўга. З яе запачаткаваннем 
сінкрэтычны ментальны комплекс чалавекапрырода распадаец-
ца на дзве часткі, якія ўтвараюць бінарную сістэму Я — іншае. 
Прычым Я — гэта тое калектыўнае Я, з якім індывід сябе злучае, 
а іншае — астатняе, марфалагічна адрознае. Такі стан рэчаў не 
аднамомантны выбух, а доўгі і марудны працэс выпадання чала-
вецтва з прывычнай для яго карціны свету. У былой карціне людзі 
і жывёлы складалі адзінае цэлае, а ў новай яны разыходзіліся па 
рознай жыццёвай, сацыяльнай і культурнай прасторы. Не дзіва, 
што фенаменалагічная падзея — перабудова свядомасці — пера-
жывалася цяжка. Для палеалітычнага чалавека гэта было няяснае 
адчуванне, быццам нешта незразумелае адбываецца ў свеце і з ім, 
нешта новае, нязвыклае, што выклікала калектыўную трывогу, па-
чуццё няўтульнасці, незбалансаванасці. Вучоныя да гэтага часу не 
могуць адказаць на пытанне аб прычынах выбуховага з’яўлення 
экспрэсіўна-рэалістычнага палеалітычнага мастацтва ў Еўропе, 
галоўнай тэмай якога была жывёльная, і яго рэзкага знікнення 
ў эпоху мезаліту з характэрнымі для яе малымі скульптурнымі 
формамі, распіснымі галькамі, графічным арнаментам і г. д. Што 
здарылася? Дэградацыя або пераход творчай думкі да асэнсавання 
новых праблем? Эпоха неаліту — гэта «вялікая аграрная рэвалю-
цыя», панаванне слоўнага мастацтва і знікненне манументальнага 
пячорнага назаўсёды.

Папярэднікі а-казак «ухапілі» працэс трансфармацыі калек- 
тыўнага несвядомага пад уплывам новых акалічнасцей, што 
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запачаткаваліся ў архаічную эпоху. Яны былі звязаны з перабудо-
вай свядомасці, якая рэагавала на рэвалюцыйны зрух — вычля-
ненне чалавека з прыроднага кантынуума, з’яўленне апазіцыі Я — 
іншае. Падаплёка зруху добра вядомая гісторыкам і культурным 
антраполагам. Глабальнай траўматычнай падзеяй, расцягнутай на 
тысячагоддзі, стала сацыяльная перабудова, за якой свядомасць 
не паспявала. Чалавецтва пачало рухацца ад аб’яднання па татэ-
му — пэўнаму апазнавальнаму знаку ў выглядзе жывёлы (птушкі, 
расліны, прадмета, стыхіі, ландшафтнага элемента і г. д., адсюль, 
дарэчы, нашы метафары «дзеці гор», «дзеці лясоў» і пад.), з якім 
згуртаванне і кожны паасобку атаясамлялі сябе, да асэнсавання 
сваяцтва па крыві.

Водгукамі былога адзінства ўсіх з усімі сталі ў а-казках звароты 
персанажаў. Так, ліса для ваўка «кумка-галубка», ён для яе «кум» 
(казка «Лісічка-сястрычка і воўк»), для мядзведзя яна «лісічка-
сястрычка» (казка «Гусак, мядзведзь, воўк, лісіца, кабанец»), для 
лісы воўк «братка» (казка «Воўк, ліс і стралец»), варона — кума 
дразда («Як лісу ашукала варона»), кот — брат пеўніка («Каток, 
пеўнік і ліска»), «дзядзькай» клічуць мядзведзя камары («Камары 
і мядзведзь»), братамі лічаць сябе сабака і воўк («Сабака, воўк, 
баран, кот і лісіца»), мядзведзь і воўк («Кот, лісіца і з’вяр’ё»), 
сёстрамі — ліса і авечка («Воўк, лісіца і аўца»), братам — сабака 
ката («Сабачыя паперы»). Ды і для чалавека ліса засталася лісічкай-
сястрычкай, кумкай-галубкай.

Ідылічная карціна свету застаецца ў далёкім мінулым: «У часы 
старадаўнія воўк, сабака, кошка і мышка жылі паміж сабой друж-
на, не сварыліся, а адзін аднаго баранілі і ні ў чым нястачы не мелі» 
(казка «Чаму варагуюць воўк, сабака, кошка і мышка»).

Карціна свету ў а-казках, убачаная праз прызму антрапаге-
незу, культурагенезу і калектыўнай псіхікі, з’яўляецца носьбітам 
архаічнай «цёмнай» энергіі сэнсаўтварэння, адзначанага намі 
траўматычнага х-фактара, які абумовіў зрух у жыцці homo sapiens. 
Парогавае становішча перажывалася вельмі драматычна. Псі- 
халагічная рэакцыя на яго хоць і расцягнулася на тысячагоддзі, але 
заставалася вельмі вострай. Выпаданне са старой карціны свету  

і адсутнасць трывалай новай было падобна на незразумелую ката-
строфу: так, відаць, адчувае сябе выкінутая з вады рыба. Хоць і не 
аднамомантна, рваліся трывалыя сувязі з прыродай у яе жывёль-
най форме, разбураліся сінкрэтычныя ментальныя структуры, з 
цяжкасцю знаходзіліся новыя каардынаты замест разбалансава-
ных былой карціны свету.

У якасці абароны свядомасці ад трагедыі разбурэння 
перадгісторыя чалавецтва стала ўспрымацца як «залаты век». Дад-
зеная міфалагема ў розных формах засведчана ў цывілізаваных 
народаў і дзікуноў. Яна прысутнічае ў а-казках у прыхаваным вы-
глядзе, імпліцытна, яе знак — адзіная універсальная мова людзей  
і жывёл, рэлікт, што застаўся з былых часоў.

На прыкладзе а-казак бачна, што ў дзеянне прыйшлі культур-
ныя механізмы супрацьпастаўлення старога і новага, веку гармоніі, 
чэснага слова і праўдзівага маўлення — грубай рэальнасці жыцця, 
існаванню, пазбаўленаму былых норм і ідэалаў, панаванню хлусні, 
падману, ілжывай мовы, грубай сілы, змаганню за ежу, выжыван-
не, а не за ідэалы ці нават уладу.

У дзеянне прыходзіць вялікі трыядычны прынцып, агуль-
накультурны метатэкст, апрыёрная канстанта, якая арганізуе 
адносіны паміж прыроднай і культурнай кампанентамі чала-
вечай сутнасці. Пра трыядычны прынцып можна прачытаць 
у кнізе А. А. Піліпенкі і І. Р. Якавенкі «Культура як сістэма» 
(М., 1998). Яго вобразным выражэннем з’яўляецца міфалагема 
рай спрадвечны — рай страчаны — рай знойдзены. Міф аб за-
латым веку, што застаўся ў мінулым, стаў той даволі аморф-
най нерухомай кропкай, ад якой чалавецтва пачало ўспрымаць 
сваю гісторыю. Ён існаваў як станоўчы прыклад татальнага 
ўзаемапаразумення паміж усімі істотамі, якое ўжо пахіснулася. 
Да міфа аб Вавілонскай вежы было яшчэ далёка, але глеба 
для яго ўзнікнення ўжо рыхтавалася. Неалітычны земляроб 
разгортваў у ментальнай плоскасці сэнсавую прастору стра-
чанага раю. Карціна свету не становіцца ні ўсвядомленай, ні 
вербалізаванай. Яна несвядома адліваецца ў вобразную форму 
анімалістычных казак.



92 Частка чацвёртая Карціна свету ў загадках і казках  93

У. Я. Проп празарліва заўважыў, што анімалістычная каз-
ка адлюстроўвае іншыя мысліцельныя катэгорыі, чым казка ча-
радзейная, і, такім чынам, можа ўзыходзіць да іншых каранёў 
грамадска-гістарычнага парадку. Нам цяпер зразумела да якіх: 
да каранёў самага першага ў гісторыі разлому адзінства чалавека  
з прыродай, «выпадзення» з яе мацярынскага лона ў нейкую не-
зразумелую напачатку рэальнасць, калі трэба вызначыцца, хто ты 
такі і хто такія звяры, жывёлы, птушкі. Бездань паглыблялася і па-
шыралася, чалавек гойдаўся на хвалях анталагічных праблем.

Пераход ад аднаго ўкладу жыцця да іншага, ад адной карціны 
свету да іншай, надлом былой ідэнтычнасці, калі людзі вызначалі і 
да канца не маглі зразумець, хто цяпер лясныя жыхары — такія са-
мыя людзі, як і яны, толькі ў жывёльным абліччы, або зусім асобны 
ад людзей від жывых істот, адмысловым чынам адбіўся ў казках.

Параметры крызіснай карціны свету  
ў анімалістычных казках

Карціна свету ў а-казках не была спецыяльным прадметам вы-
вучэння, тэрміналагічна не акрэслівалася. Аналізаваліся, і вельмі 
грунтоўна, сюжэты, вобразы, канфлікты, хутчэй мастацкі свет 
казак, чым іх мастацкі змест (ідэя, канцэпцыя жанру ці асобных 
твораў), прычым аналізаваліся ў рэчышчы доследнай аўтарскай 
тэорыі, гіпотэзы, падыходу. Таму мы не будзем спяшацца да-
лучацца да думкі А. Я. Касцюхіна, уласцівай не толькі яму, што 
класічная жывёльная казка мае два асноўных пачаткі — камічны 
і маралізатарскі, хоць яго кніга «Тыпы і формы жывёльнага эпа-
су» (М., 1987) вартая ўвагі. Крытычна трэба паставіцца да тэзіса 
Е. М. Меляцінскага, выкладзенага ім у працы «Уводзіны ў гіс- 
тарычную паэтыку эпасу і рамана» (М., 1986), што казкі аб жывёлах 
узнікаюць у якасці трансфармацыі міфаў аб зоантрапаморфных 
татэмічных продках. Мы памятаем, што татэмічная арганізацыя 
будавалася на падставе злучэння людзей і жывёл па гарызанталі, 
а не на падставе ўсведамлення іх вертыкальнай (часавай) сувязі 
па лініі жывёльныя продкі — homo-нашчадкі. Татэмічная асоба не 
ўсведамляла сваяцтва па крыві.

Дваістасць карціны свету
Калі вучоныя спрабуюць уціснуць а-казкі ў рамкі канкрэтнай 

канцэпцыі, узнікаюць розныя скажэнні і супярэчнасці з казкавым 
матэрыялам. Наіўна лічыць, што казкі непасрэдна адлюстроўваюць 
жыццё. Аднак мала сэнсу спрачацца з падобным падыходам, як 
гэта заўзята робіць Я. А. Касцюхін, паўтараючы добра вядомыя ар-
гументы. Калі закладаўся падмурак а-казак, рэчаіснасць успрыма-
лася на вельмі прымітыўным узроўні. Паміж казкамі і рэчаіснасцю 
знаходзіцца жанравая карціна свету — фенаменалагічны згустак, 
які нікуды не знікаў, бо калектыў, нават у большай ступені, чым 
асобны чалавек, схільны да інерцыйнага захавання прывычных 
установак, прыстасоўваючы іх да новага зместу. З аднаго боку, 
казкавая карціна свету арыентавалася на мадэль архаічнай куль-
туры, у якой, як вядома, працэс вылучэння чалавека з акаляючага 
свету знаходзіўся ў зародку як патэнцыя. Унутрана няўстойлівая 
калектыўная псіхалогія знайшла апору ў знешнім свеце праз акты 
партысіпацыі да аб’ектаў жывога і нежывога свету. Фаза над-
лому дала крызісную карціну свету, але папярэдняя не знікла,  
а ўбудавалася ў новую. Адсюль такая асаблівасць стасункаў людзей 
і жывёл: хоць яны і разыходзяцца па розных тэрыторыях, аднак не 
парываюць сувязей і захоўваюць камунікатыўныя зносіны. Мала 
таго, жывёльны хітрун і ашуканец трывала мае двайніка ў чалаве-
чым свеце, прадстаўленага ў казцы «Вяршкі і карэньчыкі» і шэра-
гу іншых, гэтаксама як прасцяк: нельга не заўважыць паралелізму 
прасцякоў — дзеда і ваўка ў казцы «Воўк і ліса». Такім чынам, у 
сваіх вытоках стасункі людзей і жывёл — з’ява анталагічная, света-
поглядная, якая мае дачыненне да гістарычна абумоўленай карціны 
свету, і толькі потым мастацкая, эстэтычная. Філалагічнага аналізу 
яўна недастаткова для разумення гісторыі анімалістычных казак.

Цэласнасць карціны свету
Яна цэласная ў сваёй дваістасці.
У. Я. Проп заўважыў, што казкі аб жывёлах валодаюць унутра-

най злучальнасцю ў адно цэлае. Але ў што? Некаторыя сюжэтныя 
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тыпы ніколі не сустракаюцца асобна і не могуць існаваць як сама-
стойныя тэксты. Яны нейкія абрыўкі, часткі, матывы, зразумелыя 
і магчымыя толькі ў сістэме чагосьці цэлага. Чаго? Для нас вельмі 
паказальная наступная заўвага даследчыка: «З’ява злучальнасці 
сюжэтаў і іх пераходнасці з аднаго ў іншы ўяўляе сабой вялікую 
праблему, якая яшчэ адчувалася ў старой міфалагічнай навуцы, 
але ў пазнейшых працах нават не ставілася, настолькі ўкаранілася 
ізаляванае вывучэнне па сюжэтах, узведзенае фінскай школай  
у прынцып» [Русская сказка. — М., 2000. С. 368].

Міфолаг А. М. Афанасьеў вырашаў праблему проста. Казкі пра 
лісу, ваўка і іншых звяроў здаваліся яму ўрыўкамі нейкага даўняга 
жывёльнага эпасу. У адрозненне ад яго, асновай цэласнасці 
анімалістычных казак будзем лічыць агульную для іх крызісную 
карціну свету.

Тыпалагічныя рысы  
пераходнай карціны свету

Карціна свету ў анімалістычных казках — тыповая для пе-
раломных эпох. Яна бедная, бляклая, непрыглядная, эклектыч-
ная. Мы не заўважым у ёй прысутнасці адважных герояў, шалё-
ных пасіянарыяў, летуценных футурыстаў, носьбітаў цудоўнага 
і містычнага, фантазіі і ўяўленняў, якія б надавалі карціне яр-
касць, выразнасць, аб’ёмнасць. Блуканні ў пошуках ежы замяня-
юць мэту, выпадковыя сустрэчы складаюць змест жыцця, магія 
хлуслівага слова ператварае маўленне са сродку зносін у зброю 
маніпуліравання дзеля дасягнення карыслівай мэты. У свой час 
арганізацыя груп па татэму, чыё імя насілі ўсе разам і кожны паа-
собку, спрыяла парытэтнасці стасункаў людзей і жывёл. Стасункі 
грунтаваліся на падвойнай мадэлі: людзі ≡ жывёлы // жывёлы ≡ 
людзі. Латэнтныя працэсы, звязаныя з нерасчлененай мадэллю, 
сфарміравалі татэмны тып асобы. Яна ў аднолькавай ступені адчу-
вае сябе чалавекам і жывёлай, звяроў прымае за звералюдзей. Ад-
сюль нашы жывёльныя (і раслінныя імёны), прозвішчы, мянушкі 
і празванні герояў у чарадзейна-фантастычных казках (Кабылін 
сын, Сучкін сын, Мядзвежае вушка і пад.).

Пад ціскам гістарычных і псіхалагічных абставінаў персана-
жы татэмнага тыпу саступаюць месца іншаму тыпу. На авансцэну 
гісторыі выходзяць падманшчыкі (у казках гэта жывёлы і людзі)  
і тыя, хто, каб выжыць, вымушаны браць з іх прыклад, пераймаць 
мадэлі паводзінаў. Сцягам архаічнага грамадства былі дамова  
і ўзаемаабмен з прыродай, сцягам пераходнага ад збіральніцтва 
да аграрнай вытворчасці — хітрасць, падман, грубая сіла, мані- 
пуліраванне іншымі.

Падман і хітрыкі — стрыжань карціны свету пераходнага тыпу, 
нібыта застылай у сваёй часавай працягласці і развіцці. Многія 
персанажы прымяраюць сябе да ролі трыкстара, махляра, пад-
маншчыка, але мала каму яна ўдаецца з прычыны слабасці харак-
тару прэтэндэнта ці збегу абставінаў. Бадай толькі ў асяродку «ліс» 
нараджаюцца яркія індывіды трыкстарскага плану, але іх махляр-
ства ўсё ж нейкае дробнае, прыземленае, бытавое, яму далёка да 
штукарстваў як міфалагічных трыкстараў, так і сярэдневяковых.

Зноў вернемся да У. Я. Пропа, чые тэзісы ў дачыненні скіраванасці 
казак шмат разоў пераказваліся, трансліраваліся і замацоўваліся  
ў навуцы. Перамена матывацыі, заўважае ён, прымушае думаць, 
што казка аб жывёлах стваралася тады, калі падман не толькі не 
быў ганебны, але ўяўляў сабою адну з форм барацьбы за выжы-
ванне. Тут з даследчыкам нельга пагадзіцца. Беспадстаўны таксама 
яго тэзіс, быццам у казках аб жывёлах маральна ганебны з наша-
га пункту погляду падман выклікае захапленне як форма перавагі 
слабага над дужым. Зусім наадварот. У а-казках ёсць спачуванне 
ахвярам казкавага падманшчыка — лісы і ёй падобных, але няма 
захаплення іх штукарствамі. Яно з’явіцца ў заходнееўрапейскіх ся-
рэднявяковых творах пра прыгоды Ліса.

Дарэчы, самым хітрым, самым няўдзячным аказваецца ў казках 
чалавек, а не ліса. Ці можна захапляцца яго кемлівасцю, якая так 
услаўляецца даследчыкамі, калі ён бессаромна падманвае наіўных 
жывёл, забівае звяроў, сваіх выратавальнікаў ад вужа, цмока, 
ваўка? Зразумела, што не.

Казкі не даюць прамых указанняў на канкрэтны перыяд 
гістарычнага і фенаменалагічнага надлому, а толькі на яго фазу.  
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У іх праяўляецца агульная крызісная сітуацыя, але ў яе ўплятаюцца 
зярняты новага. Казкавым паказчыкам дадзенай сітуацыі выступае 
не змест твораў — кожная эпоха можа ўспрымаць казкі па-свойму, 
а жыццёвая стратэгія персанажаў. Яна дапамагае ўсвядоміць той 
узровень успрымання свету, які ў рэшце рэшт настолькі струк-
турна зацвярдзеў, што дазваляе праз параметры мастацкага свету 
а-казак меркаваць аб фенаменалогіі іх карціны свету на падставе 
запісаў ХІХ — ХХ стст. Калі ў казках з’яўляюцца асобы, здольныя 
супрацьстаяць хітрунам, то тым самым засведчваецца працэс 
абнаўлення калектыўнага несвядомага.

Разгойданая стратэгія паводзінаў —  
паказчык крызіснай карціны свету

Карціна свету ў а-казках, відаць, замацавала ўяўленні меза- 
літычнага чалавека аб міфалагізаваным мінулым з яго суполь-
ным несупярэчлівым жыццём і агульнай мовай разумных людзей 
і жывёл. Мы памятаем, што мезаліт — эпоха, у якую традыцыі 
палеалітычнага жывапіснага мастацтва не знаходзяць працягу, 
прасцей гаворачы, гінуць, як гіне і палеалітычная карціна свету,  
а неалітычная знаходзіцца толькі ў перспектыве. Міфалагема стра-
чанага раю будзе падхоплена неалітычнымі земляробамі і дажыве 
да нашых дзён. Не трэба думаць, што карціна свету ўсведамлялася: 
яна існавала як тое, што лунае ў паветры, перажываецца. Карціна 
свету арганізуе поле стасункаў на аснове рацыянальнага ў знач-
на меншай ступені, чым сімвалічнага, містычнага, міфалагічнага. 
Пры змяненні карціны свету чалавек губляецца, бо пахіснулася яго 
ідэнтычнасць. Архаічная арганізацыя не ведала асобаснага плана. 
Калектыўная псіхалогія распаўсюджвалася на ўсіх і кожнага. Раз-
гойданная псіхалогія мезалітычнага чалавека, які знаходзіўся на 
памежжы эпох, зразумела, шукала апору ў мінулым. Свет моўнага 
адзінства быў прыдуманы, але ён той від уяўнага, які ў карціне 
свету паўстае як рэальнасць мінулага, страчаны рай, грань бы-
лой дасканаласці. Падманнае слова — ключавая праблема по-
страйскага грамадства і скразны матыў а-казак. У іх, што знамя-
нальна, няма настальгіі па раю, іх тэма супадае з тэмай карціны 

свету — свет на пераломе, адасабленне людзей і жывёл, сімптомы 
распадзення моўнага адзінства. Райскія рэмінісцэнцыі бачацца  
ў сітуацыях алагічных паводзінаў звяроў. Напрыклад, ліса, за якой 
замацавалася рэпутацыя бязлітаснай хітрай махляркі, ратуе ад 
ваўка авечку. Воўк, як дурань, замест таго, каб адразу з’есці ахвяру, 
чамусьці пачынае перагаворы, дапамагае старому сабаку вярнуць 
гаспадарскую ласку. Наколькі жорсткім і небяспечным стаў свет,  
у якім парушаюцца былыя канвенцыі і дамовы, сведчыць казка, дзе 
ліса, каб абдурыць цецерука, спасылаецца на быццам бы прыняты 
закон аб мірным суіснаванні звяроў і птушак, а гэта сведчыць аб 
яго адсутнасці.

Верагодна, калі б не існавала райскага міфа, то не з’явіліся  
б анімалістычныя казкі таго віда, які нам цяпер вядомы. Яны — 
вынік перажывання псіхалагічнай траўмы, нанесенай уяўленнямі 
аб страчаным раі, аб распадзенні былога гарманічнага адзінства 
ўсяго існага, той мастацкі погляд з цяперашняга, якое пакутуе 
з прычыны ўяўнага раз’яднання і перажывае наступствы ка- 
тастрофы. Анімалістычныя казкі яшчэ і спроба ўсвядоміць, чаму 
цяпер людзі і жывёлы жывуць так, а не інакш, чаму яны не раз-
умеюць адзін аднаго і ў сілу чаго гэта адбылося. Яны жывяцца 
міфамі аб парытэтнай супольнасці людзей і звяроў, але паказва-
юць зусім іншае — ігнараванне інтарэсаў, марнасць спроб сабрац-
ца пад адным дахам або хаця б жыць побач. Так, разбураецца 
добраахвотнае таварыства звяркоў з-за прыдуркаватасці ці злос- 
нага намеру мядзведзя — апошняга прэтэндэнта на дзедаву 
рукавічку. Небяспечным аказалася для зайца суседства з лісой, 
якая нахабна выгнала яго з уласнай хаткі. Сябравалі воўк з лісам, 
але ліс падвёў ваўка пад выстрал. Па-рознаму складваецца лёс 
жывёл, якіх зводзіць разам бяда. У адным выпадку збегшых ад 
чалавека жывёл аб’ядноўвае неабходнасць абараняць сваё жыццё 
ад ваўкоў-драпежнікаў, у другім — звяры, трапіўшы ў яму, стано-
вяцца ахвярамі падманных прапаноў лісы. Сям’я, на абарону якой 
можна было б спадзявацца, ёсць толькі ў людзей, а ў звяроў, калі  
і ёсць, то звычайна няпоўная: каза з казлянятамі, ліса з лісянятамі, 
дрозд з птушанятамі. Заўважым, што менавіта дзеці аказваюцца 
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самымі безабароннымі. Хоць у гэтых выпадках назіраецца тэн-
дэнцыя да шчаслівага выхаду, пакарання драпежніка, але тым не 
менш гінуць дзеці дразда. А ці варты павагі станоўчы кот, які, 
ратуючы пеўніка, зусім не вагаецца, калі забівае дачок лісы? Да-
рэчы, мядзведзь, які пашкадаваў лісянят, сам становіцца ахвярай 
бязлітаснай лісы-маці. 

Нават беглы агляд казак дазваляе сцвярджаць, што пытанне 
аб прычынах парушэння нейкай міфалагічнай канвенцыі паўстае 
не прама, а ўскосна. Замест прычыны можа быць адзінкавы выпа-
дак, як, напрыклад, недарэчны спеў ваўка пад вясельным сталом, 
вынікам чаго стала вайна паміж дзікімі звярамі і хатнімі жывёламі. 
Але ў глабальным маштабе за ўсімі драматычнамі калізіямі казак 
паўстае прывід віны людзей і звяроў за «няправільнае» выкары-
станне слова, якому па інэрцыі многія казачныя персанажы пра-
цягваюць давяраць, але цяпер яно стала сродкам узаемнага падма-
ну, чорнай магіі, дасягнення карыслівай мэты.

Характаралогія персанажаў  
крызіснай карціны свету

Тыпы і функцыянаванне карцін свету ў гісторыі і культуры 
можна асэнсоўваць па-рознаму. Напрыклад, можна ўзяць за ас-
нову стаўленне людзей да часу і прасторы, хаосу і космасу, лёсу  
і року, сакральнага і прафаннага і г. д. Няцяжка заўважыць, што  
ў любым выпадку маецца на ўвазе гістарычны чалавек і яго сістэма 
каштоўнасцей. Таму пры аналізе карціны свету ў наратыўных 
жанрах, да якіх адносіцца казка, мэтазгодна зрабіць акцэнт на 
характаралогіі персанажаў.

Крызісная карціна свету рыхтуе глебу для радыкальна но-
вай карціны. Аднак і сама з’яўляецца радыкальна новай у параў- 
нанні з папярэдняй у плане тыпалогіі асоб і структуры іх узаема- 
дачыненняў. Асновай характаралогіі ў анімалістычных казках 
з’яўляецца статус слова і стаўленне да яго розных персанажаў, чым 
яны асабліва цікавы філолагам.

Сінкрэтычная асоба татэмнага тыпу з сакралізацыяй слова — 
прыналежнасць архаічнай эпохі. Яна прысутнічае ў карціне свету 

а-казак ускосна, адлюстравана, імпліцытна, як і міфалагема «за-
латы век», «страчаны рай». Уласная характаралагічная сістэма 
казак зусім іншая. Жыццяздольнасць іх персанажаў палягае не 
ў фізічнай сіле, а ў разуменні імі сутнасці слова, яго функцыя-
нальных магчымасцей і умелым выкарыстанні другой сігналь- 
най сістэмы. Каго няма ў а-казках, дык гэта чэснага і высака-
роднага Героя, гатовага ўзяць на сябе вырашэнне сацыяльных 
праблем, абараняць грамадства ад унутраных і знешніх ворагаў, 
падобна героям чарадзейна-фантастычных казак, карціна свету  
ў якіх кардынальна адрозніваецца ад карціны свету ў жывёльных  
казках.

У адпаведнасці з новым стаўленнем да слова, казачных 
персанажаў можна падзяліць на наіўных прасцякоў, што вераць 
кожнаму слову, прытрымліваюцца пэўнай канвенцыі, і хітруноў, 
падманшчыкаў, якія выкарыстоўваюць давер да слова, нахабна па-
рушаюць былыя законы. Першых мы аднеслі б да правапаўшарных 
істот з неразвітай кагнітыўнай сферай. Яны легка паддаюцца 
ўплыву, славеснаму ўнушэнню, не адчуваюць падвоху, не здольны 
мысленна пралічыць вынікі сваіх учынкаў. Сярод іх ёсць і звяры, 
і людзі. Такі мядзведзь, што не сабраўся дакладна акрэсліць умо-
вы дзяльбы ўраджаю з мужыком, а той і скарыстаў выпадак, або 
пагадзіўся дазволіць мужыку даараць поле на валах, якіх намеціўся 
з’есці. Гэта і воўк, які паверыў лісе, што рыбу ловяць хвастом, або 
неабачліва прыняў умовы сваіх ахвяр. Тут і дурнаватая ліса, раз-
гневаная адказам уласнага хваста, што ён перашкаджаў ёй уцякаць 
ад сабак; дрозд і дзяцел, спужаныя нерэальнымі пагрозамі лісы; 
дзед, які спасаваў перад спевам ваўка і паслухмяна аддаў яму не 
толькі ўсю маёмасць, але і ўласную жонку; гаспадар, што паверыў 
наклёпу ілжывай казы і забіў сваіх сямейнікаў, і г. д. Другіх трэба 
палічыць левапаўшарнымі, бо яны віртуозна валодаюць словам, 
лёгка ставяць лагічныя пасткі, прадбачаць рэакцыю субяседніка 
і вынікі сваіх славесных хітрыкаў. Так, конь, гусь, баран, свіння, 
якія быццам згаджаюцца з тым, што воўк іх з’есць, абгаворваюць 
папярэднія ўмовы, а ў выніку даверлівы воўк аказваецца пабітым 
або абдураным. Ліса спрытна выкарыстоўвае закон гасціннасці, 
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угаворвае гаспадароў прыняць яе на начлег, а потым вымушае 
іх адкупацца за прапажу птушкі, якую сама папярэдне з’ела. Ка-
банчык ілжывымі абяцанкамі заваблівае ваўка ў яму. Але самым 
хітрым і няўдзячным аказваецца чалавек, які звычайна падманвае 
або забівае звяроў-выратавальнікаў, каб не плаціць ім за сваё вы-
ратаванне ад вужа, цмока, ваўка і г. д. 

Лепш за ўсіх адчуваюць сябе тыя персанажы, якія дзякуючы 
слову маніпулююць паводзінамі іншых або набылі імунітэт да сло-
ва. Натуральна, самы яскравы прыклад — ліса. Для яе пагрозлівыя 
словы больш моцных за яе ваўка і мядзведзя, якія спрабуюць да-
памагчы зайчыку выгнаць захопчыцу з яго хаткі, — пусты гук,  
у той час як ім пагрозы лісы здаюцца зусім рэальнымі. Уласна ка-
жучы, спужалася яна не слоў пеўніка, сваёй звычайнай ахвяры,  
а яго зброі. Зброя — заўсёдны спадарожнік небяспечнага свету, дзе 
стасункі, пабудаваныя на падмане, хутка ператвараюць былых ах-
вяр у катаў і забойцаў, прычым можа адбыцца і так, што помсцяць 
яны не сапраўдным крыўдзіцелям, а выпадковым людзям, як у каз-
цы «Помста дзятла».

Ці не атрымоўваецца так, што а-казкі цалкам арыентуюц-
ца на антыўтапічную карціну магчымага заняпаду свету, які 
па прычыне панавання заганнай маралі разбурае сам сябе? 
Зусім не. Казкі «захапілі» і архаічную карціну свету, і яе пе-
рабудову. Свядомасць яшчэ не дайшла да ідэі аднаасобнага 
героя-выратавальніка, аднак схілілася ў бок розуму, кемлівасці, 
таварыства, узаемадапамогі. Носьбітаў станоўчых рыс няш-
мат, але менавіта яны забяспечваюць існаванне будучага, ня-
суць у сабе зародак станоўчага героя. Казкавыя кагнітывісты, 
аналітыкі, мудрацы займаюць пачэснае месца ў карціне свету 
на пераходзе ад былога да новага. Яны адказалі на небяспечныя 
знешнія абставіны змяненнем свядомасці, стратэгіі паводзінаў  
і стасункаў. Напрыклад, конь, гусь, баран, свіння як быццам 
згаджаюцца з тым, каб воўк іх з’еў (былы закон супольнасці), 
аднак ужо абгаворваюць папярэднія ўмовы (закон дамовы). У 
выніку даверлівы воўк пабіты або адураны, а жывёлы выратоў-
ваюць сваё жыццё. Разумныя навучыліся жыць у неспрыяль- 

ных умовах, суадносіць слоўныя пагрозы з рэальнасцю, словы  
з дзеяннямі. Яны перапрацоўваюць нязвыклую інфармацыю  
і становяцца добрымі дарадчыкамі — настаўнікамі для іншых. 
Гэта і знакаміты цецярук, які ў адрозненне ад недалёкага пеўніка 
разумее, што не трэба слепа верыць словам лісы, і варона, якая 
навучыла дурнога дразда, што адказаць лісе, і пераканала таго  
ў беспадстаўнасці лісіных пагроз.

Падвядзём вынікі.
1. Крызісная карціна свету ў а-казках мела перадумовай над-

лом ідэнтычнасці архаічнай супольнасці ў сувязі з запачаткаван-
нем усведамлення сваяцтва па крыві і разбурэннем татэмістычнага 
мыслення.

2. Карціна смутнага безгеройнага часу спалучаецца з этыч-
ным рэлятывізмам і індывідуалістычнай мараллю. У залежнасці 
ад абставінаў людзі і жывёлы паводзяць сябе то добра, то дрэн-
на, то разумна, то па-дурному. Яны могуць быць рознымі: хіт- 
рымі і спагадлівымі, разважлівымі і нахабнымі, злодзеямі і па- 
крыўджанымі, махлярамі і ашуканымі, прычым у межах аднаго 
твора (казкі «Мужык, воўк і ліса», «Як ліска чалавека ад смерці 
збавіла», «Як ліс выратаваў чалавека ад вужа» і пад.).

3. Крызіс праўдзівага канвенцыянальнага слова, якое ядна-
ла людзей і жывёл (міфалагема страчанага раю), абумовіў наяў- 
насць у карціне свету моцнага трыкстарападобнага кампанента. 
А. Я. Касцюхін наогул палічыў асноўным набыткам архаічнай казкі 
аб жывёлах трыкстарыяду.

4. Фатальны характар рэальнасці, небяспечнай для розных 
істот, здымаецца дзякуючы аксіялагічным акцэнтам. Каштоўнасць 
дабрачыннага розуму, салідарнасці, супрацоўніцтва, даверу, узае-
мапаразумення — фактар аптымістычнага футурапрагнозу, над-
зея на вернуты рай.

5. Пры арыентацыі казак на дзіцячую аўдыторыю яны пачалі 
прыстасоўвацца менавіта да дзіцячай псіхалогіі. Калі б не было 
супраціўлення матэрыялу і працэс асіміляцыі завяршыўся, то мы 
б аналізавалі не крызісную карціну свету, а зусім іншую.
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Кропкава-энергетычная карціна свету  
ў кумулятыўных казках

Тэрміналагічнае азначэннемкарціны свету ў кумулятыўных 
казках, першых, з якімі знаёмяцца дзеці, знайшлося не адразу. Зда-
ецца, што яно знаходзіцца ў супярэчанні з самой назвай гэтых лан-
цужковых казак (лац. сumulatio — павелічэнне, збор, cumulare — 
набыць, павялічыць, прымножыць). Іх асноўны кампазіцыйны 
прыём, як адзначыў У. Я. Проп, палягае ў якім-небудзь мнагакрат-
ным, усё нарастаючым паўтарэнні адных і тых жа дзеянняў, пакуль 
створаны такім чынам ланцуг не абрываецца або не расплятаецца 
ў адваротным парадку. Прыклады падобных казак добра вядо-
мы: «Рэпка», «Калабок», «Церамок», «Пеўнік падавіўся», «Няма 
казы з арэхамі», «Звяры ў яме», «Спевы ваўка» і інш. (усяго каля 
дваццаці розных тыпаў). Але супярэчнасць гэта ўяўная. І прын-
цып кумуляцыі, і кропкава-энергетычная карціна свету адпавяда-
юць адно аднаму як агульны прадукт прымітыўнага мыслення.

Прынцып кумуляцыі адчуваецца намі як рэліктавы, заўважыў 
У. Я. Проп. Кумулятыўныя казкі не стасуюцца з сучаснымі формамі 
мыслення і мастацкай творчасці. Тое, што яны прадукт больш 
ранніх форм свядомасці, не выключаў У. М. Тапароў. На яго дум-
ку, далучальны тып сувязі дазваляе суадносіць казкавыя тэксты  
і жывапісныя палеалітычныя, дзе ланцужковая сувязь — адзіны 
спосаб іх арганізацыі, іншых не назіраецца: на сцяне пячоры жы-
вёла ідзе за жывёлай, і логікі счаплення іх у ланцуг няма.

Меркаванне У. Я. Пропа адносна прымітыўнага мыслення, 
якое не ведае прасторы як прадукта абстракцыі і наогул не ве-
дае абагульненняў, маючы справу толькі з рэальнай адлеглас-
цю, суадносіцца з думкамі многіх спецыялістаў. Як у рэальнасці 
прастора пераадольваецца праз канкрэтныя, рэальна дадзеныя 
звёны, без пропуску прамежкавых пунктаў (так ходзяць сляпыя, 
перабіраючыся ад прадмета да прадмета, вобразна гаворыць 
У. Я. Проп), так і ў кумулятыўных казках зноў і зноў пералічваецца 
ўвесь рад персанажаў з дадаткам новага. Гэта потым, у чарадзейна-
фантастычных казках, з’явіцца спецыфічная медыяльная формула 

шляху («ішоў, ішоў і прыйшоў», «доўга ці мала ішоў і прыйшоў»  
і пад.), дзякуючы якой пакрываецца адлегласць паміж пачатковай 
кропкай руху героя і апошняй, важнай для развіцця сюжэта. Пра-
межкавыя прасторавыя звёны для казкі новага тыпу ўжо не маюць 
такога значэння. Ці не лепшае гэта сведчанне пераходу мыслення 
на якасна іншы ўзровень параўнальна з папярэднім?

Для вучоных, якія займаліся сюжэталогіяй, кумулятыўны тып 
казак стаў своеасаблівым камнем спатыкання. Нездарма сучасны 
тэарэтык літаратуры Н. Д. Тамарчанка ў сваёй працы «Цэласнасць 
літаратурнага твора як праблема гістарычнай паэтыкі» (1986) спе-
цыяльна спыніўся на ролі прынцыпу кумуляцыі ў гісторыі сюжэ-
та. Між іншым ён адзначыў, што ўнутраную логіку кумулятыўнага 
сюжэта, якая дзейнічае ва ўсіх яго варыянтах, яшчэ трэба будзе 
высвятляць. Адным са спосабаў высвятлення логікі казкавага 
кумулятыўнага сюжэта лічым аналіз карціны свету.

Унутраная логіка кумуляцыі
Даследчыкі схіляюцца да думкі, што канцэпцыя карціны све-

ту прадугледжвае перш за ўсё кагнітыўны змест — інфармацыю 
аб спосабе пазнання рэчаіснасці. Напрыклад, Кліфард Гёрц у 70-я 
гады мінулага стагоддзя падкрэсліў, што для носьбіта той ці іншай 
культуры гэта карціна таго, як існуюць рэчы. Відаць, для архаічнага 
чалавека рэчы існавалі ізалявана, і толькі нейкая сітуацыя «пры-
клейвала» іх адно да аднаго. Далёка не заўсёды счапленне было за-
канамерным, адпавядала сапраўднаму. Дарэчы, алагічнасць ёсць  
і ў звёнах казкі. Курачка задавілася бобам, пеўнік пабег да мора па 
ваду, мора патрабуе за ваду «кла»: «Так мора кажа:

— Пайдзі да парсюка, няхай дасць табе кла.
Як пабег пеўнік да парсюка, так кажа:
— Вепру, вепру, дай кла!
— На што кла?
— Мору кла, каб мора дало вады.
— На што вада?
— Куры вады: кура ляжы подле мяжы — не сапне, 

не дыхне» («Нудная (дакучлівая) казка»).
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Навошта мору ікол, зусім незразумела, але казка іх сашча-
пляе. На падставе падобных фактаў можна яшчэ раз упэўніцца, 
што ўнутраная логіка кумуляцыі суадносіцца з архаічнай карці- 
най свету. Для прымітыўнага мыслення карціна існавала, выка- 
рыстоўваючы выраз В. М. Фрэйдэнберг, як рухомая нерухомасць. 
Кумулятыўныя казкі ў некаторай ступені даюць магчымасць па-
глядзець на свет як бы вачыма архаічнага чалавека, для якога час  
і рух аб’ектывізаваліся праз персанажна-рэчыўны код. Пры неру-
хомым дзеянні свет паўставаў або ў фазе жыцця, або ў фазе смерці. 
Толькі з цягам часу за выпадковымі ланцужкамі стала бачыцца 
нейкая логіка, часам ілюзорная.

Не трэба думаць, што сюжэты і вобразы кумулятыўных ка-
зак наўпрост сягаюць да палеаліту з яго наскальнымі пячорнымі 
малюнкамі. Усе дадзеныя, цвяроза заўважыў тэарэтык літаратуры 
С. Н. Бройтман, гавораць на карысць таго, што кумулятыўная 
казка — позні плод прынцыпу кумуляцыі, калі не яго «дэкаданс»,  
і наогул рух (узыходжанне — сыходжанне) зусім не абавязковы 
атрыбут такога сюжэта.

Карціна свету ў кумулятыўных казках акцэнтуе жывёльную ка-
тэгорыю элементаў. Іх прасторавае збліжэнне, далучэнне, нанізванне 
заўсёды грунтуецца на энергіі аб’ектыўнай першапачатковай кропкі. 
Яна або самаўзбуджаецца і тады захоплівае ў поле свайго ўплыву 
ўвесь ланцуг — так пеўнік ратуе курачку, казёл вяртае казу з арэхаў, 
або выпадкова правакуе стварэнне дурнога ланцуга — такі вынік 
дзеяння мышкі ў казцы «Курачка раба»: «Як жыў дзед з бабай, была  
ў іх курка раба, няслася на полцы, у аржаной саломцы. Дзе была мыш-
ка, хвастом матнула, яечкі пабіла. Дзед расплакаўся, баба разромза-
лася... Сароцы хвост адсекла, дуб сучча абламаў, лось рогі збіў, малад-
чанка вёдры пабіла, матушка цеста павыкідала, а я кнігі пасёк.

Тады дзяк гаворыць:
— А я царкву падпалю!

Узяў расклаў цяпло пад царквой. Так царква і згарэла» (каз-
ка «Курачка Раба»). Перад намі паўстае не іначай, як вобраз 
шызафрэнічна разбалансаванай карціны свету.

Калі ў адных выпадках пагроза пераходу да фазы смерці лікві-
дуецца, праўда, не заўсёды (курачка можа і не дачакацца ратунку), то 
ў іншых фаза жыцця змяняецца фазай смерці без аглядкі на логіку.

Увогуле кропкавая мадэль свету мае нейтральную мадальнасць. 
«Кропкі» валодаюць патэнцыйнай энергіяй. Пры пэўных абставінах 
кропка актывізуецца, узбуджае фрагменты поля, тым самым 
з’яўляючы радапалажэнне (тэрмін С. Н. Бройтмана), якое можна 
палічыць формай сапраўднага або ілюзорнага парадку і ладу.

Сістэматызацыя «кропак» дае дзвюхполюсную карціну: адзін 
полюс семантычна звязаны з жыццёвай энергіяй, другі — са смя-
ротнай. Фігуральна выражаючыся, гэта спектр ад быка да мёртвай 
галавы, дзе знаходзяць прытулак дробныя жывёлы, якія потым 
гінуць ад мядзведзя. А паміж імі шэраг сітуацыйных «кропак», 
блізкіх да таго ці іншага полюса. Ёсць семантычна адназначныя 
персанажы, як воўк-усіх глык, і семантычна дваістыя, як мышка. 
У адным выпадку яна вінаватая ва ўзбуджэнні дурнога ланцуга,  
у другім яе роля сацыяльна стваральная (казка «Рукавічка»).

Праз аналіз карціны свету ў кумулятыўных казках даследчыкі 
атрымоўваюць магчымасць больш глыбокага ўваходжання ў фе-
наменалогію вельмі архаічнай культуры.

Міфарытуальны аспект карціны свету  
і эфект кумуляцыі

Сувязь кумулятыўнай структуры з рытуальнымі тэкстамі 
адзначалася шматразова. У. Я. Проп са спасылкай на замежныя 
крыніцы прыводзіў прыклад выканання менавіта на Пасху чы-
ста кумулятыўнай казкі-песні, якая ўваходзіла ў склад яўрэйскай 
агады. Для яго відавочнай была задача, за якую трэба брацца бу-
дучым даследчыкам: супастаўленне казкавых відаў кумуляцыі  
з адпаведнымі прынцыпамі мовы і мыслення, пошук іх абрадавых 
адлюстраванняў.

Фальклорная культура ўяўляе сабой і працэс, і поле сэнсаў, якія 
перадаюцца з дапамогай розных жанравых кодаў. Жывёльны код 
кумулятыўных казак самым непасрэдным чынам звязаны з шэра-
гам базавых рытуальных сцэнарыяў, якія так або інакш «замыка-
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юцца» на касмагоніі. У прыватнасці прасочваецца канструктыўная 
паралель з наступнымі сцэнарыямі:

1) сцэнарыям прэцэдэнтнага канфлікту паміж міфалагічнымі 
персанажамі, які выліваецца ў барацьбу, змаганне, паядынак, 
спаборніцтва (казка «Бык і ваўкі»);

2) сцэнарыям адсутнасці і вяртання персанажа з функцыяй 
апекуна ўрадлівасці (казка «Каза ў арэхах»);

3) эсхаталагічным сцэнарыям (казка «Мышка-рандышка»);
4) сцэнарыям прэцэдэнтнага ахвярапрынашэння жывёлы (каз-

ка «Лісічка-сястрычка, заяц, воўк і мядзведзь») і інш.
Абагульнены міфарытуальны сцэнарый быў у фальклорнай 

творчасці тою матывацыйнай сілай, якая прымушала жанры і 
творы прытрымлівацца адпаведнай карціны свету. Ён несвядо-
ма ўвасабляўся ў знешне непадобных кумулятыўных сюжэтах — 
узвышаных, зніжаных, гераічных, камічных, сур’ёзных, смехавых.

Пры аналізе карціны свету трэба ўлічваць рэлятывісцкі характар 
заканамернасці і выпадковасці ў кумулятыўных казках. На тое, што 
кумулятыўны сюжэт фіксуе выпадкі, звяртаў увагу Ю. М. Лотман. 
А С. Н. Бройтман настойваў, што сам па сабе прынцып кумуляцыі 
ні ў якім разе не ўзнаўляе хаос і выпадковасць, — гэта па-свойму 
зразуметы космас. Ён палічыў слушнай думку Н. Д. Тамарчанкі аб 
асацыятыўнай сувязі семантыкі кумулятыўнага сюжэта з міфалагемай 
стварэння сусветнага цела. Абодва даследчыкі — Ю. М. Лотман  
і С. Н. Бройтман — мелі рацыю ў дачыненні сюжэта казак. Што ты-
чыцца карціны свету ў іх, то тут выпадкі з’яўляюцца праекцыяй 
энергетычных законаў, толькі не жыццёвых, а міфалагічных: сілы 
і барацьбы (бык), волі і жадання (казёл, пеўнік і верабей), капрызу 
(каза, піражок), рэчыўнай атрыбутыкі (ліса, муха, мышка).

Гістарычнае развіццё кумулятыўных казак суправаджалася 
павелічэннем эпістэмалагічнага разрыву (гр. еpisteme — веды) 
паміж сюжэтным рухам і міфарытуальнай энергіяй карціны све-
ту. Прасцей гаворачы, працэс разумення зыходнай мадэлі свету 
блакіраваўся настолькі, што яна зусім не ўсведамлялася. У такім 
выпадку мэтазгодна пашыраць кантэкст даследавання і прыцяг-
ваць параўнальны матэрыял, што мы і паспрабуем зрабіць.

Энергетычная кропка «бык».  
Сцэнарый сілы і барацьбы

Бык пазіцыяніруе найбольш моцную энергетычную кропку 
карціны свету ў кумулятыўных казках. Узбуджальнікам яго энергіі 
з’яўляецца воўк — энергетычна моцны антыпод, носьбіт негатыўнай 
энергіі. Аднак бык настолькі моцны, што не баіцца не толькі адна-
го ваўка, але і дзесяцёрых. У казцы воўк паслядоўна прыводзіць 
сабе на дапамогу ваўка за ваўком, ланцуг павялічваецца, дыялог 
паўтараецца з лікавым нарашчэннем, потым перапыняецца і скан-
дэнсавана падаецца іншы, калі да быка далучаюцца конь, казёл, 
баран, певень. У рэшце рэшт узмоцненая кропка «бык» перамагае 
кропку «воўк»: «А бык іх касой, а конь пачаў брыкаць, а казёл стаў 
таўхаць, а баран зачаў басці, а пятух пачаў драць, чуць іх не забілі, 
чуць тыя ваўкі ўцяклі» (казка «Бык і ваўкі»).

У плыні міфалагічных матэрыялаў увесь час снуюцца розныя 
парадыгмы светаўспрымання з рознымі персанажамі-маркёрамі. 
Фальклорныя жанры прыцягваюць іх да сябе, будуючы там самым 
сваю карціну свету. Стасункі персанажаў пры гэтым настолькі су-
пярэчаць рэчаіснасці, наколькі адпавядаюць міфалагічнай рэаль- 
насці. Адлегласць паміж імі і міфалагічнай першакрыніцай па- 
вялічваецца, так што ў рэшце рэшт сюжэты ўспрымаюцца ў эстэ- 
тычным ключы як мастацкая выдумка, вольная фантазія.

Нельга выключаць магчымай праекцыі казкі «Бык і ваўкі» на 
сюжэт вечнай, бясконцай барацьбы быкападобнага бажаства, хут-
чэй за ўсё Грамоўніка, навальнічнага бога, з праціўнікам воўчага 
выгляду. Нагадаем, што ў загадках метафарычным пазначэннем 
грому з’яўляецца вол: «Зароў вол на сто гор, на сто печак, на сто 
рэчак», «Крыкнуў вол на сто азёр, на сто міль, на ўвесь свет» і пад. 
Зацвярдзелы міфалагічны вобраз вол = гром дазваляе суадносіць 
карціну свету ў казцы «Бык і ваўкі» з «асноўным» славянскім міфам. 
Яго рэканструкцыя ў адзінстве гераічнай і сямейна-шлюбнай 
ліній прадстаўлена Вяч. Ус. Іванавым і В. М. Тапаровым у кнізе 
«Даследаванні ў вобласці славянскіх старажытнасцей» (М., 1974), 
да якой мы і адсылаем зацікаўленых асоб.
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Казка «Бык і ваўкі» — адна з жанравых масак міфа. Яна вало-
дае ўнутранай завершанасцю і вычарпанасцю сюжэта. Перамога 
воінства быка над воінствам ваўка адпавядае гераічнаму сюжэту 
міфалагічнай карціны свету з удзелам Грамоўніка (Перуна) і бога 
падземнага свету Вялеса, які падчас змагання з Перуном можа на-
бываць рознае зоаморфнае аблічча.

Другая жанравая маска міфа — вяснянка «Вол бушуе, вясну 
чуе», семантычна ідэнтычная версіі «Бугай раве — у поле хоча», 
адкуль вынікае тоеснасць вала і быка (бугая), але толькі ў міфа- 
лагічнай праекцыі. Дадзеныя вяснянкі сфакусіраваны на лініі эра-
тычнай сілы бажаства ў выглядзе быка (вала).

Кумулятыўная казка і вяснянка складаюць, такім чынам, се-
мантычны міфалагічны комплекс. Звычайна даследчыкі разгля-
даюць вобразнасць вяснянак у рэалістычным ключы: маўляў, 
жывёлы чуйна рэагуюць на прыход вясны, іх паводзіны змя- 
няюцца. Аўтарытэт мастацкай рэальнасці такі, што з поля зроку 
выключаецца недарэчнасць: па сваёй прыродзе вол, спакойная 
ворная жывёла, не можа бушаваць. Бушаванне — міфалагіч- 
ны рэферэнт боскай жывёлы (не мае значэння быка, бугая ці 
вала).

У міфарытуальным кантынууме абрадавых вяснянак бушаваць 
і араць суадносяцца як рэферэнты эратычнага стану і шлюбных 
стасункаў зоаморфнага бажаства з зямлёй. Зямля-маці ў веснавы 
перыяд у чарговы раз знаходзіцца ў фазе дзевы-нявесты (вясны). 
Бушаваць, імкнуцца ў поле, араць, наарацца, а потым адпачываць 
маюць прамое значэнне ў мастацкім свеце твораў і міфалагічнае — 
у карціне свету. Гэтаксама дваістая ўмяшчальнасць уласціва і каз- 
цы, дзе кропкі «бык» і «ваўкі» ствараюць поле напружання ў кар- 
ціне свету і кумулятыўны ланцуг у творы.

Энергетычная кропка «каза».  
Сцэнарый адсутнасці і вяртання

Каза — не менш за быка міфалагізаваная жывёла, што пац-
вярджае яе роля ў калядных абрадавых абходах і рытуальным 
прадстаўленні смерці і ажывання.

Казка «Каза ў арэхах» уяўляе сабой жанравую версію міфала- 
гічнай карціны свету, дзе раптам утвараецца небяспечная сітуа- 
цыя — знікненне персанажа, адказнага за ўрадлівасць. Ён або 
сам збягае, або становіцца ахвярай зламысніка, забойцы, а свет 
становіцца пад пагрозай знішчэння. Тэма прымусовага вяртання 
бажаства або насуперак жаданню злодзея, выкрадальніка — адна 
з найбольш семантычна ёмістых у сусветнай міфалогіі. Яна набы-
вае рознае, але семантычна тоеснае ўвасабленне: тут і вяртанне да 
жыцця забітага Сетам Асірыса ў егіпецкай міфалогіі, і выкрадзенай 
Аідам Персефоны ў грэчаскай, і раззлаванага на багоў Тэлепінуса  
ў хецкай, і Юр’евай маці ў беларускай. Смерць (забойства) і ажыван-
не (вяртанне) «казы» ў абрадзе яе ваджэння на Каляды сімвалізуе 
напаўненне жывёлы пладаноснай энергіяй: «Дзе каза ходзіць, там 
жыта родзіць».

Звычайная для народнай культуры эратычная семантыка казы, 
казла, арэха з’яўляецца змястоўным фактарам энергетычнага на-
пружання карціны свету ў кумулятыўных казках. Кропка «каза» — 
фокус персанажна-прасторавай матрыцы, гарант устойлівасці 
сувязі элементаў. Няма казы — і звёны ланцуга рассыпаюцца: «вада 
не йдзе агонь тушыць, агонь не йдзе вяроўкі паліць» і г. д. У фінале 
казкі прадстаўлена ўзнаўленне ўзаемадачыненняў, пачынаючы ад 
каршука і да вяртання казы: «Каршук пайшоў курэй драць, куры 
пайшлі чарвей дзюўбаць, чэрві пайшлі камянёў тачыць, камяні 
пайшлі даўбнёў сеч, даўбні пайшлі валоў біць, валы пайшлі ваду 
піць, вада пайшла агонь тушыць, агонь пайшоў вяроўкі паліць, 
вяроўкі пайшлі стральцоў вязаць, стральцы пайшлі мядзведзя біць, 
мядзведзь пайшоў ваўкоў драць, ваўкі пайшлі казу есць: ёсць каза  
з арэхамі, ёсць каза з калёнымі».

Кропкі «каза» і «бычок».  
Сцэнарый ахвярапрынашэння 

Згодна з навуковымі дасдедаваннямі, архаічныя ахвярныя 
абрады ўключалі рытуальнае забойства спецыяльна падрыхтава-
най жывёлы, перанясенне віны з сапраўдных забойцаў на іншых 
людзей, саму ахвяру або зброю, калектыўнае з’яданне часткі мяса,  
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стварэнне пудзіла забітай жывёлы. Найбольш пераканаўча струк-
тура ахвярапрынашэння ўзноўлена І. І. Талстым у артыкуле 
«Абрад і легенда буфоній», змешчаным у яго кнізе «Статьи о фоль-
клоре» (1966). У культурных Афінах часоў Арыстафана буфоніі 
(літаральна ‘быказабойства’) ужо не былі сакральным абрадам,  
а спраўляліся па традыцыі як даніна мінуламу. Яны нібыта 
ўзнаўлялі даўнія падзеі, калі нейкі чалавек забіў быка за тое, што 
жывёла з’ела ахвяраванае Зеўсу зерне, потым спужаўся свайго 
ўчынку і збег, а людзі судзілі не яго, а прыладу забойства. Парадокс 
ў тым, што прызначанага Зеўсу быка, з аднаго боку, забіваць было 
нельга, бо ён іпастась самаго бога, а з другога, каб ахвяраваць быка, 
яго трэба забіць. І забівалі, імітуючы суд і «ажыванне» быка: яго 
шкуру набівалі саломай і запрагалі пудзіла быка ў плуг. Аналагічна 
праходзілі «мядзвежыя святы» ў сібірскіх народаў. Адзначаныя 
структурныя моманты прасочваюцца ў каляднай абраднасці вад-
жэння «казы» і тэматыцы песенных матываў.

Няма нічога дзіўнага ў тым, што адна і тая ж ідэя, адзін і той  
жа матэрыял цалкам або часткамі шматразова і па-рознаму ўва- 
сабляецца ў фальклоры. Не заўсёды бачна семантычная тоес-
насць увасабленняў з прычыны іх новага жанравага кантэксту. 
Сюжэты казак пра бычка і казу паўстаюць у такім яркім свят-
ле, што сапраўдныя месца і роля гэтых жывёл у карціне свету не 
ўсведамляюцца. Творы прымушаюць слухача заставацца ў межах 
мастацкага свету, які здаецца яму жанрава натуральным, хоць не-
каторыя дэталі сігналізуюць якраз аб пазатэкставай рэальнасці. 
Адна такая яскравая дэталь — луплены бок казы за яе хлусню 
(казкі «Каза Дарота», «Каза лупленая»). Каза падманвае дзеда, 
што яе не напасвілі як трэба, той забівае сямейнікаў, а калі выкры-
вае казу, то меціцца яе зарэзаць. Віна жывёліны безумоўная. Яе 
кармілі, паілі, а яна аддзячыла хлуснёй, таму заслугоўвае смерці, 
як і афінскі бык, які паквапіўся на зерневую ахвяру для Зеўса. 
Розніца ў тым, што каза збягае ад дзеда, які паспеў аблупіць ёй 
толькі адзін бок. Тым не менш яе напаткала выпадковая смерць: 
«Так каза, спалохаўшыся, бэнц з печы на зямлю дай забілася» (казка 
«Як пеўнік казу перавёў»).

Паасцеражэмся ўзводзіць казкі пра казу лупленую наўпрост да 
ахвярнага абраду. Магчыма іх сувязь з дыдактычнымі казаннямі 
аб няправільна выбранай ахвярнай жывёле, хлусня і нахабства 
якой блізкія трыкстарскім. Тым не менш каза Дарота захоўвае су-
вязь з ахвярнай казой па лініі плоднасці і сілы. Яна аказілася ў лесе,  
у хатцы на курыных ножках, і жорстка адпомсціла ваўку за смерць 
шасцёрых казлянят. І зноў дзіўны, незразумелы матыў — бліны 
з костачак дзяцей, якімі каза заманьвае ваўка, каб потым забіць 
яго, наабяцаўшы смачнейшага бліна: «Воўк сеў на парозе, вочы 
заплюшчыў, лапы паклаў на калені, рот разінуў, а каза распаліла 
скавараду ды яму ў рот яснаю скавараду і ўкінула. Ён на тым мес-
цы і ўвесь...»

Фінал казкі «Каза лупленая» — выгнанне казы з лісічкінай хаткі, 
якое ажыццяўляе рак, бо астатнія звяры спужаліся яе пагроз: «Рак 
тады пад печ, падпоўз пад казу ды як яе шчыпянець! Як пабяжыць 
тая каза з-пад печы, да з хаты, ды ў лес!..» А цяпер параўнаем яго 
з пачаткам казкі «Каза Дарота», у якой дзед дзіўным чынам зда-
бывае сабе коз з дрэў: «Жыў сабе дзед ды баба! І не было ў іх нікаго 
з скаціны. Пайшоў дзед у лес, як стукне ў бярэзіну — выскакыіць 
каза белая. Ён яе ўзяў за рогі і прывёў у двор». Як бачым, сэнсаво-
браз каза замкнуўся ў кола ад збягання ў лес да з’яўлення з дрэва  
ў выніку магічных дзеянняў дзеда.

Такім чынам, у карціне свету кумулятыўных казак энергетычна 
насычаная кропка «каза» — вынік спалучэння розных ліній больш 
агульнай жывёльнай карціны свету, аб’яднаных матывам вяртання 
казы з лесу: у адным выпадку з арэхамі, у другім — дзіўным чынам, 
з дрэва, да дзеда з бабай.

У аснове нашых разважанняў пра кропку «бычок» палягае тая 
ідэя, што ў карціне свету гэтая жывёла — прадмет не звычайнага 
ўспрымання, а міфарытуальнага: адзінства, якое ў казках распада-
ецца на множнасць матываў. Звычайнаму чытачу падносіцца жы-
вёльны прыгодніцкі сюжэт, у якім бычку адводзіцца роля выпад-
ковай ахвяры драпежнікаў. Аднак кантэкст казак і кантамінацыя 
сюжэтаў — у пэўным сэнсе рэмінісцэнцыя ахвярнага абраду аграр-
нага тыпу з удзелам бычка.
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Казкі пачынаюцца з матыву цудоўных зярнят: бабінку ў салом-
цы знаходзіць дзед, бабінку і гарошынку, ячны каласок і пшонны 
або жытчынку і пшанічынку выкапваюць пеўнік і курачка. З ім 
спалучаецца далей матыў цудоўнага піражка з гэтых зярнят (бела-
руская версія казкі «Калабок»), які збягае ад дзеда з бабай, уцякае 
ад зайчыка, ваўка, мядзведзя, але трапляе ў лапы да лісы. У адроз-
ненне ад рускай казкі ліса не з’ядае піражок цалкам, а толькі выядае 
мякіш. Потым ідзе матыў незразумелай мены, на які згаджаюцца 
пастухі: яны «далі лісіцы бычка-трацячка, а лісіца пастухам ад-
дала піражок» (казка «Лісічка-сястрычка, заяц, воўк і мядзведзь»). 
Пад магічны прыгавор яна высякае сані, запрагае ў іх бычка, едзе, 
да яе напрошваюцца іншыя звяры, сані ламаюцца, ніхто са звяроў, 
акрамя лісы, не можа высечы новыя сані. Пакуль ліса адсутнічае, 
яны з’ядаюць бычка (матыў пераносу віны за забойства бычка  
з сапраўдных забойцаў на ўмоўных — звяроў), а потым робяць тое 
ж, што і афіняне ў буфоніях: «А тады ўзялі саломай яго напхнулі 
і падперлі колічкам, каб не паваліўся» (імітацыя ажывання жывё-
лы). Ліса выкрывае падман і помсціць звярам.

Не будзем настойваць на тым, што беларускія казкі пра быч-
ка наўпрост звязаны з легендай буфоній. Тым не менш, як бачым, 
рэха ахвярнага абраду адгукнулася ў іх такім чынам, што дазваляе 
пэўным чынам інтэрпрэтаваць генезіс і логіку матываў, якія без 
уліку этнічнай практыкі ахвярапрынашэння вытлумачыць цяжка. 
Казка «Смаляны бычок» пачынаецца з таго, на чым абрад буфоній 
заканчваецца, — са стварэння пудзіла бычка. Паводзіны людзей 
здаюцца абсурднымі. Старыя, у якіх не было свойскай жывёлы, 
зрабілі ўнучцы саламянага бычка і намазалі яму бачок смалой. Гуль-
ня? На першы погляд так. Але навошта весці бычка, як сапраўднага, 
на пашу? Логіка тут не жыццёвая. Казачныя падзеі разгортваюцца 
такім чынам, што менавіта саламянаму бычку ўнучка будзе абавя-
зана дабрабытам і багаццем. Да бычка прыліпаюць розныя звяры, 
якія ў падзяку за вызваленне прыносяць увосень дары: ліса прыг-
нала курэй, гусей, качак, мядзведзь — кароў і быкоў, зайчык пры-
нёс упрыгажэнні. Па-за сюжэтам засталося ахвярапрынашэнне 
(забойства бычка), якое дадзеную казку не цікавіць. У плуг бычка 

не запрагаюць, а фінальныя дары, здаецца, канкрэтызуюць чака-
ныя наступствы ахвярнага абраду, у якім спалучаюцца паляўніча-
жывёлагадоўчыя і аграрныя рысы.

Такім чынам, энергетычна насычаныя кропкі карціны свету 
«каза» і «бычок» характарызуюцца даволі адчувальнымі сувязямі 
з абрадавай практыкай часоў архаікі і земляробчай эпохі.

Кропкі «казёл», «курачка», «пеўнік», «верабей». 
Сцэнарый жадання і волі 

Кумулятыўны казкавы сюжэт асвоіў спецыфічную карціну све-
ту, дзе час і рух аб’ектывуюцца праз жаданне і волю персанажаў, 
якія павышаюць яе энергетычны баланс.

Ніхто і нішто не спыняе казла, калі ён хоча вярнуць казу  
з арэхаў дамоў. Яе сцэнарый у гэтым выпадку — капрыз, які мае 
пад сабой міфарытуальную падаплёку. Вяртанне казы — неабход-
насць больш глыбокага кшталту, чым бытавая. Імкненне да дзеян-
ня заўсёды звязана з перашкодамі. У дадзеным выпадку такой пе-
рашкодай з’яўляецца абыякавасць персанажаў да просьбы казла, 
больш таго, актыўнае нежаданне дапамагчы яму. І толькі калі ка-
зёл дайшоў да каршука, які захаваў здольнасць да сваіх звычайных 
дзеянняў, увесь ланцуг хвалепадобна прыходзіць у рух. Пагроза 
быць з’едзенай ваўком вяртае казу з арэхамі, з калёнымі.

Жаданне і волю дэманструюць курачка і пеўнік, ратуючы адзін 
аднаго ад смерці. Курачка актывізуе ланцуг грошы → каваль → 
ножык → ліпа → лыка → касец → сена → карова → малако → пар-
сюк → ікол → мора → вада: «Панясла курачка ваду к петушку і ўліла  
ў рот — петушок закрычаў: “Кукарэку!”» (казка «Пятух і курач-
ка»). Тут вяртанне голасу можа трактавацца як вяртанне страча-
най магічнай сілы пеўніка і таму фінал з’яўляецца ключавым сэн-
савым момантам казкі.

Кумуляцыя з негатыўным вынікам, калі пеўнік не паспявае 
выратаваць курачку, што падавілася бобам, звязана з усведам-
леннем рэальнай працягласці часу, неабходнага для актуалізацыі 
ланцужковых сувязей: «Так пеўнік прыносіць на бабовішча ваду, 
ажно бачыць: курку даўно ўжо чэрві з’елі». Смерць аднаго з пар-
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ных персанажаў пераводзіць энергетычную кропку карціны свету 
ў плаваючы стан: пеўнік «выкапаў ямку, костачкі пахаваў дый сам 
небарака ў свет памандраваў» («Нудная» (дакучлівая) казка).

Жаданне вераб’я, каб былінка пакалыхала яго, і воля дабіцца 
свайго стварае прэцэдэнт, які надалей будзе ўсякі раз паўтарацца, 
калі верабей сядзе на былінку. Праўда, для гэтага верабей павінен 
знайсці тых, хто паслухаецца яго загаду, — чарвей: «Чэрві па- 
слухаліся вераб’я і пайшлі доўбню тачыць і цяпер точаць, а доўб- 
ня — вала біць і цяпер б’е, а вол — ваду піць і цяпер п’е, а вада 
агонь тушыць, а агонь людзей паліць, а людзі ваўкоў біць і цяпер 
б’юць, а ваўкі коз есць, а козы былінку гладаць і цяпер гладаюць, 
а былінка верабейку калыхаць і цяпер калыша» (казка «Верабейка 
на былінцы»). Тут дарэчы нагадаць тэзіс беларускага казказнаўцы 
К. П. Кабашнікава аб магчымай паралелі гэтага матыву з міфамі 
стварэння, адна з функцый якіх — замацаванне першапачаткова 
ўзноўленага парадку, які ўзнік разам з утварэннем свету з хаосу, 
хаця казка, на яго думку, пазбаўляе гэту ідэю сакральнасці, трак-
туе яе вельмі адвольна, у гумарыстычным ключы.

Кропкі «муха», «ліса», «мышка», «лягушка».  
Сцэнарый наяўнасці/набыцця —  

знішчэння/страты
Нароўні з энергетычна моцнымі «кропкамі» карціна свету ў ку- 

мулятыўных казках утрымлівае і семантычна супрацьлеглыя, 
якія з’яўляюцца выразнікамі энтрапійных праяў. Праўда ў тым, 
што сціплыя творы змяшчаюць комплекс праблем, якія заўсёды 
хвалявалі чалавецтва. Яны акаляюць нас усюды, мы сутыкаемся 
з імі кожны дзень: гэта праблемы перамяшчэння, руху, транспар-
та і аседласці, жытла, дому. Можна сабе ўявіць, якой каштоўнасцю 
былі сродкі перамяшчэння ў мінулым і якую надзею на бяспеку 
даваў набыты дом.

Транспарт як магніт прыцягвае да сябе розных персанажаў. 
Сродак перамяшчэння — «кош і шэсць камароў» — ёсць у мухі 
(казка «Муха-хахаўка»), сані — у лісы, прычым іх выраб пада-
ецца як магічнае дзеянне з ужываннем прыгаворкі: «Сяку, сяку 

раз! Сяку, сяку два!.. Сяку, сяку дзесяць! І высекла сані» (казка 
«Лісічка-сястрычка, заяц, воўк і мядзведзь»). Вазок лісы цягне 
бычок-трацячок, якога яна выменяла ў пастушкоў за злоўлены ёю 
піражок. Калі казкі арыентуюцца на пэўную ідэю, то абсурднасць 
або немагчымасць сітуацый не мае для іх істотнага значэння. Тое, 
што для нас абсурд, для іх — магчымасць пазначыць нешта важнае, 
вартае ўвагі. Праблема заключаецца ў тым, што пра любую казка-
вую сітуацыю можна расказаць дзве гісторыі. Першую — аб тым, 
якой гэта сітуацыя здаецца ў кантэксце мастацкага свету твора, 
другую — аб тым, якой яна выглядае звонку, з улікам карціны све-
ту і яе гістарычных праекцый. Пры гэтым дэталі, падрабязнасці, 
імправізацыйныя элементы будуць залежыць ад апавядальніка, 
але яго асоба ні ў якім разе не паўплывае на сутнасць таго фраг-
мента карціны свету, з якім казкавы матыў карэспандуе.

Да лісы ў вазок напрошваюцца розныя звяры ад зайца да мяд-
зведзя. І, відаць, у лісічкі-сястрычкі, кумкі-галубкі, як яе называ-
юць просьбіты, няма сур’ёзных падстаў адмаўляць ім. Аднак усё 
мае сваю мяжу трываласці і ўрэшце сані «трэсь! і паламаліся». Ад-
метным матывам казкі «Муха-хахаўка» з’яўляецца зусім іншы — 
знаёмства з сустрэчнымі і добразычлівае запрашэнне паехаць раз-
ам: «Едзе яна дарогаю, анно бяжыць свяршчок:

— Добры вечар, пані! Як, пані, называешся?
— Я муха-хахаўка!
— А я свяршчок-забаўка!
— Сядай, васпан, паедзем разам».

І так да ваўка, які «ўсіх глык».
Дзіўныя для беларускай рэчаіснасці водгукі намадычнай тэмы 

(гр. nomas (nomados) — качэўнік) спалучаюцца са звычайнымі 
для яе матывамі мяжы трываласці і небяспекі. У класіфікацыі 
У. Я. Пропа казкі, пабудаваныя на паслядоўным з’яўленні якіх-
небудзь няпрошаных гасцей, адносяцца да тыпу V. Напрошваюцца 
ў сані (воз, лодку). «Госць» можа быць адзін, але вельмі хітры. 
Напрыклад, воўк просіць пакласці на сані адну лапу, потым па 
чарзе астатнія, хвост, і сані ламаюцца.
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Мастацкая логіка аперыруе антытэзамі. Павелічэнню энергіі 
ў адной кропцы карціны свету ў кумулятыўных казках адпавядае 
памяншэнне ў іншай, і наадварот. Калі намадычны фактар спа- 
лучаецца з энтрапійным пачаткам, то аседласць — з энергетычна 
моцным, сімвалам якога з’яўляецца хатка, цалкам прыналежная 
гаспадару. Выгнанне лісы з зайчыкавай хаты або нахабнай казы  
з лісічкінай пячоры — з’явы аднаго парадку. Вяртанне страчанага 
(гвалтоўна захопленага) паўстае як трыумф справядлівасці, 
перапыненне энтрапійнага працэсу.

Узмоцненая форма сцэнарыя — набыццё дома і яго страта, 
прычым канчатковая, часам фатальная для супольнасці жыхароў, 
палягае ў аснове казак «Рукавічка», «Мышка-рандышка», «Дзедава 
рукавічына» і пад. (рускія варыянты — «Церамок», «Церам 
мухі» і пад.). Даследчыкі лічаць сюжэты гэтых казак безумоўна 
ўсходнеславянскімі, бо за межамі арэала яны не атрымалі шырокага 
распаўсюджання.

Толькі церам, пабудаваны мухай, можна лічыць сапраўдным 
домам, астатнія — знойдзеныя, выпадковыя: рукавічка дзеда або 
панны (бел.), збан, конская галава (рус.) «Быццам бы дом» існуе  
ў мастацкім свеце выключна згодна з законам казкавай логікі, якая 
не звяртае ўвагі на парадоксы і недарэчнасці, гуляючы з параметрамі 
і магчымасцямі. Ствараецца ўражанне, што выпадковы дом 
павялічваецца ў аб’ёмах з кожным новым жыхаром, аднак, як  
і транспарт, ён мае сваю мяжу — толькі не трываласці, а памеру. 
Супольнае добраахвотнае пражыванне пачынаецца з мышкі 
або «люгашкі» — пазітыўных «кропак» карціны свету, але яно 
аказваецца, на жаль, недаўгавечным. Прычыны дзве: унутраная 
інтрыга, аўтар якой не гаспадыня, а, ведама ж, усё тая ж ліса (казка 
«Рукавічка»), і знешняя небяспека, якая зыходзіць ад мядзведзя 
(казка «Мышка-рандышка»).

А цяпер пра карціну свету, якая дазваляе сумясціць погляды 
знутры казкі і звонку. Тым самым мы ўваходзім у мастацкі змест 
казкі і атрымоўваем магчымасць інтэрпрэтаваць яе канцэпцыю.  
Як паказаў Ж. Дзюмезіль у кнізе «Вярхоўныя багі індаеўрапейцаў» 
(М., 1986), у развітых міфалогіях гуртаванне багоў адбываецца згод-

на з трыма функцыямі — жрэчаскай, гаспадарчай, воінскай, што 
адпавядае тром асноўным аспектам жыцця ранніх індаеўрапейцаў. 
Стабільнасць «быццам бы дома» падтрымліваецца гаспадарчай ка-
аперацыяй, але сярод жыхароў няма персанажа з ваеннай (абарон-
чай) фцнкцыяй, што і прыводзіць іх да пагібелі. Мядзведзь «тады 
як улез, так і ўсіх падушыў». Не дае вынікаў і дыпламатыя — заклік 
да розуму, калі мядзведзя спрабуюць пераканаць: «Не, у нас негдзе». 
Той усё роўна дзейнічае адпаведна сваёй сутнасці. Калі ён «зверху-
паціскун», то іншага ад яго не дачакаешся.

Для параўнання звернемся да казкі «Зімоўе звяроў» і размерка-
вання функцый паміж персанажамі. Певень — воін, ён пужае мяд-
зведзя (а ў казцы пра зайчыкаву хатку — лісу), вол — патэнцыяль-
ны працавік (эканамічная функцыя), баран (ахвярная жывёла, як  
і каза) — патэнцыяльны захавальнік закону (жрэчаская функцыя), 
а ўсе разам — залог жыццяздольнасці суполкі.

Яшчэ больш узмоцненая форма сцэнарыя наяўнасці і знішчэння 
назіраецца ў шэрагу казак, дзе персанажы развітваюцца з самым  
каштоўным, што ў іх ёсць, — уласным жыццём, па прычыне не- 
абачлівасці, надзвычайнай дурноты і ўплыву, мы б цяпер сказалі, 
НЛП — нейралінгвістычнага праграміравання з боку лісы, трык-
старападобнага персанажа. Вядома, чым завяршыліся вандроўкі 
«лоўкіх» уцекачоў — рускага калабка і беларускага піражка, які «ад 
бабкі ўцёк, і ад дзедкі ўцёк, і ад жнеек ўцёк», ды не ўцёк ад лісы (каз-
ка «Ліса і воўк»). Паслядоўны рад пажыранняў па прапанове лісы 
прадстаўлены ў казцы «Звяры ў яме», дзе ёсць матыў перамяшчэн-
ня (без сувязі з транспартам) і антыдому, а дзеянне разгортваецца 
падобна трагіфарсу.

Семіётыка разглядае знакавыя сістэмы як мадэлі пэўных 
фрагментаў знешняга свету, якія будуюцца падчас пазнавальнай 
і практычнай дзейнасці людзей. А эпістэмалогія (гр. episteme — 
веды), вобласць філасофіі, якая вывучае пазнаванне і магчымасці 
спасціжэння свету, мае традыцыю браць пад сумненне веды аб 
свеце, нават тыя, якія лічацца трывалымі, не патрабуюць доказаў. 
Кумулятыўныя казкавыя творы — гэта не толькі іх мастацкі свет, 
хаця апошні з’яўляецца іх істотнай структурнай часткай. Колькі 
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б мы яго ні аналізавалі, усё роўна будзем заставацца ў межах ма-
стацкага свету, аднак толькі праз яго перыпетыі можна выйсці на 
карціну свету ў казках, якая з’яўляецца тым падтэкстам, што надае 
творам змястоўнасць і канцэптуальнасць.

Карціна свету ў кумулятыўных казках складаецца са сцэнарыяў 
жыцця і смерці, стабільнасці і энтрапійнасці, маркіраваных 
пэўнымі кропкава-энергетычнымі жывёльнымі фігурамі. Гэта не 
ісціна, а ўсяго толькі дапушчэнне, якое дазваляе нам у некалькі 
іншым ракурсе ўбачыць быка, пеўніка і верабейку, суадносных 
па лініі стабілізацыі свету і сцэнарыя сілы, волі, жадання, вельмі 
супярэчлівую казу, свавольную і капрызную адпаведна сваёй уну-
транай міфарытуальнай сутнасці носьбіткі ўрадлівасці, і дробных 
істот жывёльнага свету, той большасці, якая ўвесь час і стабілізуе 
свет, і гіне пад ціскам абставінаў.

Такім чынам, карціна свету ў простых, ледзь не да прымітывізму, 
кумулятыўных казках мае чацвёртае вымярэнне — часавае, 
культурна-гістарычнае. Яна сведчыць аб пэўным этапе пачуццёва-
ментальнага спасціжэння рэчаіснасці, якое грунтавалася на наіў- 
най філасофіі. Гэта філасофія карысталася не паняццямі, а жывёль- 
нымі вобразамі і гістарычна самым першым тыпам кампазіцыйнай 
сувязі — далучальна-паўтаральным. Слушнае пытанне, наколькі 
карціна свету суадносіцца з рэальным светам, ужо зусім іншая 
гісторыя і асобны прадмет даследавання.

Пасляслоўе

Разгледжаныя ў кнізе карціны свету празаічных няказкавых 
жанраў, дзіцячага фальклору, загадак, анімалістычных і куму- 
лятыўных казак — першыя крокі, што ўводзяць даследчыка ў новы 
свет, здавалася б, такога вядомага традыцыйнага фальклору. Спро-
ба задаць іншыя каардынаты вывучэння жанраў класічнага фаль-
клору прывяла аўтараў да цікавых, часам нечаканых, высноваў. 
Разгляд структуры фальклорных жанраў як сістэмнага адзінства 
ментальнага (жанравая карціна свету) і мастацкага (жанравая 
мастацкая рэальнасць) парадку дае больш глыбокае і аб’ёмнае 
ўяўленне аб іх спецыфіцы.

Народ як калектыўны суб’ект з’яўляецца носьбітам роз-
ных жанравых карцін свету — блізкіх / далёкіх, сумяшчальных / 
несумяшчаль-ных / антытэтычных, ды і сама фальклорная свядо-
масць, як высветлілася, мае слаіста-дыфузную, жанрава дыферэн-
цыраваную структуру. 

Мадэль фенаменалагічнага аналізу, распрацаваная аўтарамі для 
няказкавай прозы, дзіцячага фальклору, загадак, анімалістычных 
і кумулятыўных казак, можа паслужыць зыходнай кропкай для 
разгортвання фенаменалагічнага даследавання ўсяго жанравага 
масіву беларускага фальклору.

Тым, каго зацікавіў гэты напрамак даследаванняў, можна па- 
раіць для азнаямлення наступныя выданні:

•	 Гачев Г. Национальные образы мира. Космопсихологос. М., 
1995.

•	 Гуревич А. Категории средневековой культуры. М., 1984.
•	 Мид М. Культура и мир детства. М., 1998.
•	 Мириманов В. Искусство и миф. Центральный образ карти-

ны мира. М., 1997.
•	 Міфалогія беларусаў. Энцыклапедычны слоўнік. Мінск, 2011.
•	 Хайдеггер М. Время картины мира // М. Хайдеггер Время  

и бытие. М., 1993.
•	 Хренов Н. А. Русский Протей. СПб., 2007.
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•	 Цветущая сложность: Разнообразие картин мира и художе-
ственных предпочтений субкультур и этносов. СПб., 2004.

•	 Цивьян Т. В. Модель мира и ее лингвистические основы. М., 
2006.
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