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Таццяна Бударкевіч 

 

ПОЛІТЭКСТАВЫ НАПЕЎ «ВЭСНА» 

 Ў ЭТНАПЕСЕННАЙ ТРАДЫЦЫІ СТОЛІНШЧЫНЫ  

(з назіранняў над суадносінамі паэтычнай і меладыйнай структур) 

 

Традыцыйная музычная культура Беларусі паўстае ў адзінстве пяці 

буйных этнакультурных рэгіёнаў, якія маюць сваё непаўторнае 

геамарфалагічнае і гідранімічнае аблічча: Паазер’е, Палессе, Падняпроў’е, 

Панямонне, Цэнтральная Беларусь. Кожны з рэгіёнаў мае ўласны музычна-

этнаграфічны ландшафт, які складаецца з шэрагу лакальных традыцый. 

І калі песенная сістэма кожнага з беларускіх рэгіёнаў дастаткова поўна 

разгледжана ў манаграфічных даследаваннях З. Мажэйка і 

Т. Варфаламеевай, то вывучэнне іх асобных локусаў застаецца адной 

з актуальных праблем сучаснай беларускай этнамузыкалогіі.  

Надзвычай «шматкаляровая» панарама лакальных традыцый 

прасочваецца ў паўднёвабеларускім рэгіёне. Нашу ўвагу прыцягнула яркая 

ў этнамузычным праяўленні культура Столінскага раёна, тэрыторыя якога 

ўваходзіць у адзін з локусаў цэнтральнапалескай зоны, аб’яднанай, паводле 

З. Мажэйка, лініяй Столін – Давыд-Гарадок. Традыцыйная песенная 

культура Століншычны на сённяшні дзень паўстае як адна з найменш 

даследаванных. Гэта звязана са складаным для асэнсавання памежным 

знаходжаннем данай традыцыі, а таксама з няпоўным ахопам тэрыторыі 

палявымі запісамі. Аўдыяматэрыялы Фонаархіва этнамузыкі Беларускай 

дзяржаўнай акадэміі музыкі, зафіксаваныя ў экспедыцыях 1982 – 1983 гг., 

дазваляюць паставіць пытанне пра спецыфіку музычнай традыцыі 

Століншчыны на сумежных з Піншчынай заходніх і паўночна-заходніх 

тэрыторыях раёна [*1]. 

Адной з істотных праяў своеасаблівасці песеннай традыцыі 

Століншчыны з’яўляецца этнафанійны комплекс, які, паводле К. Квіткі, 

уключае манеру выканальніцтва, асаблівасці фразіроўкі і іншыя 

характарыстыкі спеўнага гуказдабывання [5, 67]. Не менш важную адзнаку 

самабытнасці данай традыцыі складае прысутнасць напеваў, якія пашыраны 

на іншых тэрыторыях Палесся, але атрымоўваюць мясцовае асэнсаванне і 
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гукавое выяўленне. Менавіта да такіх належыць група веснавых напеваў, 

вядомых на Беларускім і Ўкраінскім Палессі ўрозных функцыях (абрадавыя 

траецкія, «куставыя»,пазаабрадавыя агульнавеснавыя) і аднесеныхпа сваіх 

структурных і ладамеладыйных характарыстыках да адной тыпалагічнай 

групы («тып IV вяснова-траецкі», паводле З. Мажэйка) [*2].  

На тэрыторыі Століншчыны напеў акрэсленай тыпалагічнай групы 

фіксуецца ў паўночна-заходняй частцы раёна, дзе ён не мае абрадавай 

функцыі (за выключэннем фіксацыі з вёскі Беразцы) і замацаваны ў 

традыцыі як агульнавеснавы, па вызначэнні спевакоў – «вэсна». 

Свабода часу і ўмоў выканання адбіваецца, найперш, на змесце 

замацаваных за напевам «вэсна»песенных тэкстаў, у якіх пераважае 

любоўна-лірычная і сямейна-бытавая тэматыка. Як паказвае аналіз 

21 песеннага ўзору з фондаў кабінета традыцыйных музычных культур 

Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі, у аснове песенных сюжэтаў ляжаць 

наступныя матывы: веснавога росквіту расліннасці («Ой, вэрба ты моя» 

в. Бродчэ), кахання  шчаслівага і нешчаслівага (сюжэт пра разлучаных 

маладых «Шчо жэ раскололаса жы тонкая жы лэшчынонька»  в. Стахава), 

замужжа («Ох позыволі жы, Божа»  в. Бродчэ), расставанне з бацькоўскай 

хатай («Да й нэ куе»  в. Бродчэ, «Вой да ж тыха, тыха»  в. Беразцы), 

«ворыва і засяванне пшана» («Да ё шчо жэ тая ўдовіна дее»  в. Бродчэ, 

«Охы да пойду жы я»  в. Стахава). Шмат у якіх песнях узгадваецца казак 

(«козачэ», «козачэніко»), пад якім на Століншчыне разумелі чалавека з 

іншай мясцовасці, чужынца. Вобраз зязюлі і наогул птушкі паўстае ў песнях 

«Да й нэ куе, нэ куй»,«Да ё шчо жэ тая ўдовіна дее» з в. Бродчэ, дзе іх 

выкананнепрымяркоўваецца да перыяду«як зязюля кукуець». 

Напеву «вэсна» як політэкставаму ўласціва захаванасць устойлівага 

комплексу музычна-стылістычныхадзнак. У іх ліку адносяцьдвухрадковая 

музычна-паэтычная форма, складовая норма вершарадка 6+8, формула 

музычнага рытму , разгортванне напеву ў межах 

інтэрвала квінты (з захопам сэксты). Пры гэтым спецыфіка стылю мясцовай 

песеннай традыцыі заключаецца ва ўнутранай лірызацыі песенных узораў, 

якая карэнным чынам уздзейнічае на якаснае пераўтварэнне іх паэтычна-

музычнайструктуры. 

Значным сродкам фарміравання меладыйнага аблічча веснавога 

напеву Століншчыны выступае несупадзенне паэтычнай і музычнай 

цэзур:апошняя пераносіцца ў сярэдзіну другога радка, падкрэсліваецца 

словаабрывам і часта падтрымоўваецца паўзай, якая «разрывае»слова. 
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Ох, позыволі, божа жы, да й лотаці дождаты жы, 

То мы пойідэмо жэ до Марусенікэ сват[ы]. 

Ох, да жы Марусенька жы да й нэ дужа вілэжала йі, 

Шоўковым платочком(э) голівоніку зыв’яза[ла]. 

Ох, да прыіхалы жы два й козачэнікэ з полыку жы, 

Ох, да роз’язалэ жы Марусэніцы жы голоўк [у]. 

Охы, ёдыны кажэ жы: «Марусэнька жы моя й будэ», 

Ох, а другый кажэ жы: «Хыба й мэнэ жы нэ буд[э]!» 

Ох, а другый кажэ жы: «Хыба й мэнэ йі нэ будэ жы, 

Ох, тогды жы моя жэ да й Марусенька й бу[дэ]» [**1]. 
 

Песенная структура, якая ўключае выразнае несупадзенне паэтычнай 

і музычнай цэзур, упершыню была выяўлена Л. Мухарынскай на матэрыяле 

жніўных напеваў Беларускай Поўначы, што абумовіла яе назву – «віцебскі 

злом». Разгляд структуры дадзенага тыпу ў напевах вяснова-летняга 

перыяду, зроблены В. Врублеўскай (Лойка), дазволіў акцэнтаваць тое, што 

«… у веснавых вялікую ролю адыгрывае напружанасць, звязаная з 

заклічным характарам напеваў, і таму «злом»мае іншае (у параўнанні са 

жніўнымі. – Т. Б.), не эмацыянальна-псіхалагічнае, а выразна-дынамічнае 

значэнне» [2, 17 – 18].  

Значна ўзбагачаюць меладыйнае «цячэнне» веснавога напеву 

Століншчыны, рассоўваючы межы песеннага часу, шматлікія ўстаўныя 

склады («шы», «е» і інш.), дадатковыя структурна-моўныя адзінкі – часціцы 

(«жа», «жэ», «жы»), выклічнікі і злучнікі («ой», «ох», «да»), а таксама 

ўнутрыскладовыя распевы, якія, паводле А. Рудневай, «расхістваюць 

знутры рытмавую аснову складанот» [9, 25]. Ужыванне такіх фанетычных 

сродкаў выразнасці ў адным вершарадку істотна пераўтварае музычна-

рытмавую структуру напеву: 

 

9+10 («Ох да пойду жы я», в. Стахава) 

                
 

Ох(ы), да я по- і- ду жы я, да жы ю/ё чы- с(э)- тэ- е жэ й по- 
лэ 
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Выразнай лакальнай праявай структуравання напеву паўстае 

рэалізацыя складовай структурымеларадка ў надзвычай шырокім 

дыяпазоне: 6(5,7)+8(7,9,10): 

6+9 («Молода дэвчыно», в. Плотніца) 

               

Мо - ло - да дэ - вчы - но по го - ры- (шы) кэ - (е) хо - ды - ла 

 

6+8 («Да ё што жэ гета», вёска невядома) 

              
Да ё што жэ ге- та да й у- до- во- (шы) ка де- е 

 

7+7 («Да й нэ куе, нэ куй», в. Бродчэ) 

    

 

        
 

Го- до- ва- ла й дэ- ткы жы, нэ- май ко- му за- мы- шля[ты]. 

 

8+7 («Ох, позыволі, божа», в. Бродчэ) 

               
Ох, по- з(ы)- во- лі, бо- жа жа, да 

й 

ло- та- ці до- жда- ты 

 

Найбольш устойлівым элементам у фарміраванні сітуацыі распявання 

складовай структуры вершарадка выступае дыямбічная рытмаінтанацыя 

, якая закладае ўнутраную пульсацыю, пругкасць, акцэнтаванасць 

выкладанню меладыйнай думкі. Спалучэннеўнапеве «вэсна» пластычнай, 

плыўнай меладыйнай лініі і актыўнага пульсуючага рытма, рэчытатыўнай 

асновы з уласна спеўным інтанаваннемвызначае лакальную спецыфічнасць 

песеннага стылю. 

 

Молода дэвычна по горышыкэ ходыла, 

Ю цёмном лэсэ і дорыжэніко загобы[ла]. 

Прыблудыла йі вона до зэлэного й гаю, 

Йа там прыораўса жы козачэнікоі до кра[ю]. 
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– Ой да ты, козачэ, ты вэлыкэе гультаю, 

Да вывэдь мэнэ жы на доріжэнеку з га[ю]. 

– Ой, коб ты, девчыно, до дорожыкы нэ знала, 

То б ты козачэныка жы гультаёмэ не назва[ла]. 

Ой, да ты назвала б «Ты, козак[ы] молодэнікоі, 

Да вывэдь мэнэ жы да на шлях йі вэсэлэньк[і]». 

Ой, да ты дэвчыно, ючыны сывою й волю, 

Да пэрэночуй можы хоча нечку йі зо мно[ю]. 

– Ой, да лутчэй буду по гаючыку бэлудыты, 

До нэ ж я й буду свою волю й чыныт[ы]. 

У гаёчку блудя, будэ матэ йі шукаты, 

І, с козаком спаўшы, жэ будуць люды(йі) брэхат[ы]. 

По гаёчку блудя, дорожкы жы набэлюдзюса, 

І, с козаком спаўшы жэ, сорама і набэрус[a] [**2]. 
 

Непаўторная афарбаванасць гучання столінскага напеву «вэсна» 

звязана з выканальніцкімі асаблівасцямі, якія фарміруюцца ў непасрэднай 

сувязі з мясцовай гаворкай. У песенных узорах з заходняй тэрыторыі раёна 

пераважаюць адзнакі брэсцка-баранавіцкіх гаворак, уплыў жа гаворак 

мазырска-палескай групы прасочваецца ва ўжыванні дыфтонгаў [iе], [уо] 

пад націскам. Перавага цвёрдых зычных, галосных «о», «ы», «э» надае 

гучанню суровую фарбу, якая ўраўнаважваецца спецыфічным тэмбрам і 

падачай голасу. Адзначым, што тэмбравая афарбоўка напева «вэсна» на 

Століншчыне дастаткова разнастайная. У ніжнім рэгістры 

выкарыстоўваецца «прыціснутая» падача гуку, якая дае больш цёплы  

тэмбр; у распевах, дзякуючы дыфтонгам, спявачкі пераходзяць да галосных 

у больш высокай пазіцыі, што надае гучанню якасна новую афарбоўку. 

Каштоўнымі падаюцца назіранні ўкраінскага этнамузыколага 

І. Кліменка над этнафанійным комплексам Столінскай і Дубровіцкай 

традыцый. Пры іх відавочным падабенстве столінскую традыцыю 

«адрознівае мяккасць гукаўтварэння (тут ужо не крычаць), слабая вібрацыя 

галасавых звязак і значная распетасць мелодый» [7, 99]. Разам з тым, 

адзначаная І. Кліменка «фактурная асаблівасць гэтага стылю – імкненне да 

тэрцовага паралелізму» [7, 99] не атрымала пацвярджэння на матэрыяле 

фіксацый з заходняй і паўночна-заходняй тэрыторыі раёна. Найбольш ярка 

тут раскрылася гетэрафонная фактура тыпу «полірытмавай манодыі» 

(паводле З. Мажэйка), якая ўвараецца пры адначасовым узнаўленні 

рытмавых і меладыйных варыянтаў напеву, і гэты фактар карэнным чынам 

аддзяліў гучанні Століншчыны ад меладыйнага стылю суседняй Піншчыны 

з яе пануючым фактурным тыпам «дыяфаніі на бурдоннай аснове» (паводле 

З. Мажэйка).  

У выніку разгляду напеву «вэсна» ў этнапесеннай традыцыі 

Століншчыны ў аспекце суадносін паэтычнай і меладыйнай структур 
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выяўлена наступнае. Глыбіннай стылявой праявай мясцовай музычнай 

традыцыі выступае лірызацыя, якая ахоплівае розныя ўзроўні паэтычна-

музычнай арганізацыі песенных узораў. Найважнейшым сродкам 

увасаблення лірычнай плыні паўстае «распетасць», унутраная 

разняволенасць складовай асновы вершавай страфы, што ўплывае на яе 

музычна-рытмавае ўвасабленне. Спецыфічныя суадносіны рытмавага і 

меладыйнага боку ў напеве Століншчыны звязаны са спалучэннем 

пластычнай, працяглай і плаўнай меладыйнай лініі і актыўнага пульсуючага 

рытму па прынцыпе «адначасовага кантрасту» (Т. Ліванава). Зварот да 

разгляду вербальных (лексіка-фанетычных), а таксама этнафанійных праяў 

мясцовага песеннага стылю дазволіў паглыбіць уяўленне аб прыродзе 

напеву як гукавога «кода» сезона. 

 

ЗАЎВАГІ 

 

*1. Падчас экспедыцыі У. Солтана ў 1982 г. абследаваны чатыры 

вёскі – Беразцы, Бродчэ, Плотніца і вёска, назва якой не захавалася ў 

экспедыцыйным вопісу і каталогу аўдыяфіксацый; у экспедыцыі 1983 г. пад 

кіраўніцтвам Л. Касцюкавец абследаваны вёскі Кострава і Стахава. 

*2. Комплекс пытанняў, звязаных з музычна-тыпалагічнымі 

асаблівасцямі, функцыянальнай нагрузкай, тэрыторыяй пашырэння 

акрэсленага напеву, паўстае ў працах З. Мажэйка [8], І. Кліменка [6], 

І. Багданец [1]. Экспедыцыйныя фіксацыі ўзораў «вэсна» атрымалі ўласныя 

даследчыя ракурсы ў курсавых работах па музычнаму фальклору студэнтаў-

музыколагаў Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі C. Зміеўскай [3], 

Д. Івановай [4]. 
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