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АСАБЛІВАСЦІ МУЗЫЧНА-СТЫЛЯВЫХ ПРАЯЎ 

ЗАГУКАННЯЎ НА СЛАЎГАРАДЧЫНЕ 

 

У этнапесеннай культуры беларусаў раннетрадыцыйны пласт, які 

прадстаўлены каляндарнай і сямейна-абрадавай мелатворчасцю, выступае 

стрыжнёвым па сваіх стылявых якасцях. Устойлівасць каляндарных напеваў 

па-рознаму раскрываецца ў песенных практыках пяці этнакультурных 

рэгіёнаў Беларусі – Паазер’я, Палесся, Падняпроў’я, Панямоння і 

Цэнтральнай Беларусі. 

На Беларускім Падняпроўі найбольш яркімі і разнастайнымі 

падаюцца ўзоры веснавога і летняга сезонаў «песеннага календара». Цыкл 

веснавых рытуалаў і прыналежных ім напеваў займае ў данай рэгіянальнай 

традыцыі асобае месца. Як сцвярджаюць аўтары тома «Магілёўскае 

Падняпроўе» (серыя «Традыцыйная мастацкая культура Беларусаў», т. 1), 

«бадай нідзе больш на Беларусі (за выключэннем толькі тэрыторыі 

Гомельскага Пасожжа) веснавы перыяд не суправаджаецца такой 

колькасцю разнастайных абрадаў, песень, карагодаў, нідзе стыхія веснавога 

абуджэння прыроды і чалавечыя эмоцыі не выплёскваюцца так шырока і 

прыгожа ў гарманічным суладдзі рухаў і гукаў зямлі чалавека, як на 

Магілёўшчыне» [4, 51]. 

Шырока прадстаўлены ў абрадавым комплексе Падняпроўя напевы 

пачатку вясны, якія маюць ярка выяўленую клічную функцыю. Значнасць 

ранневеснавога інтанавання для ўсіх сезонных падцыклаў Усходняй 

Беларусі спецыяльна акцэнтуецца этнамузыколагамі. Паводле вынікаў 

сістэмна-тыпалагічнага даследавання этнапесеннай культуры Беларускага 

Падняпроўя, ажыццёўленага З. Мажэйка і Т. Варфаламеевай, 

найважнейшыя яе рысы складае, па-першае, уплыў карагодна-гульнявой 

традыцыі, які праяўляецца ў «карагоднасці амаль усіх песенных жанраў»; 
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па-другое, «веснавое інтанацыйнае поле, імпульсы якога адчувальныя ва 

ўсёй песеннай сістэме» [1, 10]. 

Дадзены артыкул прысвечаны разгляду традыцыі загукання вясны ў 

Слаўгарадскім раёне Магілёўскай вобласці, які з’яўляеца часткай 

культурнага ландшафта Беларускага Падняпроўя [*1]. Аснову назіранняў 

над песенна-абрадавым комплексам пачатку вясны склалі аўдыяматэрыялы, 

зафіксаваныя ў 2015 г. падчас экспедыцыйнага абследавання раёна 

супрацоўнікамі кабінета традыцыйных музычных культур Беларускай 

дзяржаўнай акадэміі музыкі В. Прыбыловай і Т. Канстанцінавай. Узоры 

загуканняў былі запісаны ў сямі вёсках, размешчаных у розных частках 

раёна: паўночнай (вв. Бярозаўка, Ляцягі), усходняй (вв. Аляксандраўка-2, 

Новая Слабада), цэнтральнай (вв. Васьковічы, Міхайлоў) і заходняй 

(в. Папоўка).  

На сучасным этапе старажытныя сакралізаваныя формы беларускага 

«песеннага календара» працягваюць захоўвацца не столькі ў «жывой» 

спеўнай практыцы, колькі ў памяці носьбітаў этнапесеннай традыцыі. 

У аповедах старэйшых мясцовых жыхарак (аўтахтонаў) Слаўгарадчыны 

важнае месца належыць каментарыям, якімі яны суправаджаюць 

узнаўленне (па просьбе збіральнікаў) веснавых загуканняў: «як вясну 

гукалі», «загуканне», «вясна», «вясенняя».  

Гуканне вясны на Слаўгарадчыне прымяркоўвалася да 

Благавешчання. Па словах Марыі Пятроўны Агаевай (1941 г. н.) і Соф’і 

Дзмітрыеўны Петрачэнкавай (1942 г. н.) з вёскі Ляцягі, «вясну гукалі на 

Благавешчанне – дзеўкі сабіраліся і пелі». Жанчыны з вёскі Бярозаўка–

Валянціна Дзям’янаўна Гулідава (1953 г. н.), Ніна Аляксееўна Прохарава 

(1938 г. н.), Валянціна Іванаўна Рубанава (1944 г. н.), Тамара Дзям’янаўна 

Сазонава (1962 г. н.) – пацвярджаюць, што «на Благавешчанне маладёж 

сабіралася. Хадзілі пад луг, у нас там рэчка Проніца, разжыгалі касцёр, 

пелі, гулялі». У вёсцы Папоўка, паводле аповеду Марыі Алегаўны 

Макарэнка (1946 г. н.) і Евы Рыгораўны Неплашовай (1932 г. н.), «вясну 

гукаюць возле дома, на Благавешчанне. Толькі жанчыныўвечары 

сабіраюцца возле каго-небудзь дома і гукаюць. На свята «Як вясну гукаюць» 

хадзілі на луг каля рэчкі і пелі. У полі спляталі вяночкі, звязывалі бярозкі ў 

кучкі, вадзілі карагоды». 

Таксама атрымана інфармацыя пра тое, што на тэрыторыі 

Слаўгарадчыны выкананне загуканняў прымяркоўвалася да часу 

святкавання Юр’ева дня. У вёсцы Бярозаўка, як сведчыць Тамара 

Дзям’янаўна Сазонава, на Юр’я выконваецца наступны абрад: «На Юр’я 

каравай ў поле насілі. Ставілі каравай на палетак, еслі ў поле. Там па ім 

вызначалі, які будзе ураджай: калі каравай схаваўся ў маладым жыце, 

значыць, будзе добры ураджай, а калі яго відна, значыць, дрэнны». Уяўленні 

пра святога Юрыя, як апекуна не толькі земляробства, але і свойскай 

жывёлы, прасочваюцца ў першым рытуальным выгане статка ў поле. 
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У вёсцы Папоўка «на Юр’е кароў выганялі вербамі. Пастух гаварылі: 

«Святы Яголі, святы Юр’е! Прымі нашіх каровак, ахраняй іх ад палзучага 

гада і ад хадзячага. Каб не воўк, не вельмі плахі чалавек не тронуў. Ахраняй 

іх. Кармі расой, каб малако было харошае, жырнае, давай траўкі». Тут жа 

на полі праводзіўся абрад гукання вясны: «У поле выносілі каравай, ставілі 

яго ў сіта, а ў цэнтры запальвалі свячу. Пакуль гарыць свяча, гаварылі: 

 
 

Урадзі, поле, жыта. У! 

Прынясі нам дабра і свету. У! 

Сонейка, зямельку абудзі, 

Ўсё жывое асвяці! У!» [ 1]. 
 

Узоры веснавых загуканняў Слаўгарадчыны паўстаюць 

дастатковаразнароднымі з боку як паэтычных, так і музычных (стылявых і 

стылістычных) праяў. Гэта пацвярджаюць назіранні, праведзеныя аўтарам на 

аснове транскрыпцый васямнаццаці песенна-паэтычных тэкстаў і дзевяці 

выканальніцкіх версій напеваў. Для разгляду ранневеснавых напеваў аўтар 

звяртаецца да шэрагу важных палажэнняў В. Ялатава, Л. Мухарынскай, 

Т. Якіменка, З. Мажэйка, Т. Варфаламеевай. У адпаведнасці з класіфікацыяй 

меладыйных структур веснавых песень В. Ялатава падкрэсліваецца 

неабходнасць суаднясення напеваў загуканняў «з двума асноўнымі тыпамі 

метрарытмавай арганізацыі. … Аснову першага складае музычная рытміка, 

вызначаная граматычнай і сінтаксічнай структурай слова, яго моўным 

рытмам; аснову другога вызначае рытм рухаў працоўных працэсаў, танца, 

гульні і г. д.» [5, 44 – 45]. Разам з тым, неабходна таксама ўлічваць ролю 

«ўласна песеннай асновы» ў фарміраванні веснавога меласу, якую ўпершыню 

вылучыла З. Мажэйка. Прааналізаваўшы разам з Т. Варфаламеевай 

шматлікія матэрыялы з Падняпроўя, яна прыйшла да высновы, што «напевы 

веснавых песень спалучаюць ў сабе тры інтанацыйна-семантычныя асновы: 

рытуальныя клічы, рухальная дынаміка, уласна песенная лірыка» [1, 14].  

На Слаўгарадчыне пласт загуканняў утрымлівае ўзоры з некалькімі 

тыпавымі ранневеснавымі сюжэтамі: «Вясна красна, што ты нам 

прынясла?», «Благаславі, маці, вясну заклікаці», «Ой, вісна наша 

вясёлая»,«Вясна-красна наставала», «Вісна нідалёчка». Як адзначаюць 
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Л. Мухарынская і Т. Якіменка, у аснове паэтычнай структуры загуканняў 

ляжыць «кароткая, часцей за ўсё даволі дробная па цэзурах заклінальная 

фразіроўка. Яна зводзіцца да двух асноўных тыпаў – маналагічнай і 

пытальна-адказнай», якія выступаюць «аднолькава абрадава значнымі», 

«маюць скразную ролю ў паэтычных тэкстах загуканняў розных 

мясцовасцей» [3, 45]. 

Узор пытальна-адказнай структуры «Вісна-красна, што ты нам 

прынясла» даюць фіксацыі з вв. Аляксандраўка 2 і Новая Слабада, у якіх 

рэчытатыўная аснова спалучаецца з падкрэслена заклічнай інтанацыйнасцю 

(гл. нотны прыклад) [2]: 

 

 
 

Маналагічную будову мае загуканне «Ой, вісна наша вясёлая» 

(вв. Міхайлоў, Папоўка), напеў якога вылучаецца ўстойлівасцю музычна-

стылістычнага комплексу адзнак. Яго складаюць двухчасткавая кампазіцыя 

(форма АБ, маластрафа АВ, у некаторых варыянтах «с запевам», паводле 

З. Мажэйка), дзевяціскладовая структура вершарадка (5+4) і рытмаформула 

с зяцягваннем чацвертага, сёмага і дзявятага складоў:  
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Напеў заснаваны на ладавым комплексе тэрцыі з субквартай. Акрамя 

тэрцавых напеваў, у Слаўгарадскім раёне прадстаўлены клас напеваў 

ангемітоннай ладава-меладычнай структуры з апорай на тэтрахорд 

у квінце. 

 

 
 

 

Ой, весна наша вясёлая [*3]. 

Развесяліла все рындочкі, 

Ўсе шырокія даліночкі. 

Там, дзе хлопцы збіраліся, 

На мёд – гарэлку складаліся. 

Кладзі, Ванечка, вышэй за ўсіх – 

Твая Іначка лучшэ за ўсіх. 

Кладзі, Ванечка, не жалуйвай, 

Бяры Іначку, не абманувай [3]. 

 

Асобную групу напеваў веснавых загуканняў складаюць тыя, што 

маюць выразны «карагодны» комплекс музычна-стылістычных адзнак. 

Яскравыя ўзоры такой арганізацыі прадстаўляюць варыянты загукання 

«У варот арешына» з вв. Васьковічы і Папоўка. Пры тым, што дадзеныя 

ўзоры адрозніваюцца па музычна-паэтычнай форме (рэфрэнная і 

безрэфрэнная), іх складовая структура і формула музычнага рытму 

адлюстроўваюць карагодна-рухальную аснову напеву, а інтанацыйны бок 

увасабляе эмацыянальна прыўзнятую воклічнасць.  
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А ў варот арешына, 

А ў варот зялёная. 

Ой, люлі, да люлёшынькі, 

Да ў варот зялёная. 

 

А на етуй арешынцы 

Ёсць чатырі аряшочкі. 

Ой, люлі да люлёшэчкі, 

Ёсць чатырі аряшочкі. 

 

Ай, што ў нашуй у дяреўні 

Ёсць чатырі жэнішочкі. 

Ой, люлі да люлёшенькі, 

Ёсць чатырі жэнішочкі. 

А ў варот смародзіна 

А ў варот зялёныя. 

Ой, люлі да люлёшенькі, 

А ў варот зялёныя. 

 

А на етой смародзінкі 

Ёсць чатырі ягодачкі. 

Ой, люлі да люлёшенькі, 

Есць чатырі ягодачкі. 

 

А што ў нашой у дяреўні 

Ёсць чатыре малодачкі. 

Ой, люлі да люлёшенькі, 

Есць чатырі малодачкі [4]. 

 

 

У корпусе веснавых загуканняў Слаўгарадскага раёна больш за ўсё 

пераважае клас лірычных напеваў, якія, аднак, маюць розныя «вектары 

стылявога прыцягнення». Гэта песенныя ўзоры любоўна-лірычнага, 

сямейна-бытавога, баладнага зместу: «Ты запой, запой, журавочак мой», 

«Ой, вы, вусачкі, ой, вы, серыя», «Бяроза мая каряністая» і інш.  
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Ты запой, запой, жаравочак мой [*4], 

Не зімой – вясной на праталінцы. 

Все людзі жывуць, як сады цветуць, 

А я моладая – вялая трава. 

Кіну, брошу мір, пайду в манастырь. 

В манастырь пайду, манашкай стану. 

Манашкай стану, маліцца буду [**5.] 

 

Наша назіранне над стылявой разнастайнасцю напеваў загуканняў 

Слаўгарадчыны з’яўляецца сугучным выснове Л. Мухарынскай, зробленай 

на матэрыяле восеньскіх напеваў паўднёвай часткі Магілёўшчыны. Узоры 

восеньскіх напеваў са Слаўгарадскага, Касцюковіцкага і Быхаўскага раёнаў 

дазволілі даследчыцы сцвярджаць, што ў адной мясцовасці бытуюць 

«нароўні з напевамі тыпізаванымі таксама і строга індывідуалізаваныя і 

надзвычай своеасаблівыя восеньскія напевы» [2, 63]. На думку 

Л. Мухарынскай, гэта сведчыць пра перапрацоўку старажытных 

каляндарных напеваў і фарміраванне на іх аснове «прамежкавага стылявога 

пласта паміж уласна каляндарнымі і лірычнымі “зацягучымі”» [2, 63].  

Такім чынам, праведзены разгляд напеваў веснавых загуканняў 

Слаўгарадчыны дазваляе акцэнтаваць глыбінныя стылявыя якасці дадзенай 

этнапесеннай традыцыі, влучыць яе месцаў сукупнасці лакальных 

традыцый Беларускага Падняпроўя. 

 

ЗАЎВАГІ 

 

*1. Слаўгарадскі раён размяшчаецца на Чачэрскай і Аршанска-

Магілёўскай раўнінах, дзе працякаюць рэкі, прыналежныя да басейнаў 
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буйных рэк Сож (Проня, Раста, Крупка, Трасліўка, Пяшчанка, Касалянка, 

Пацэя, Ельня, Галуба, Каменка, Якушаўка) і Дняпра (Баброўка). Як 

адміністрацыйная адзінка Слаўгарадскі раён мяжуе з Чавускім раёнам на 

поўначы, з Чэрыкаўскім і Краснапольскім раёнамі – на ўсходзе, з Быхаўскім 

раёнам – на захадзе, з Рагачоўскім і Кармянскім раёнамі Гомельскай 

вобласці – на поўдні. 

*2. ФЭ БДАМ – Фонаархіў этнамузыкі Беларускай дзяржаўнай 

акадэміі музыкі. 

*3. Другое паўрадкоўе кожнага радка паўтараецца двойчы. 

*4. Кожны радок паўтараецца двойчы. 
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