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ВОБРАЗНА-ВЫЯЎЛЕНЧЫЯ СРОДКІ Ў 

РАДЗІННА- ХРЭСЬБІННЫХ ПЕСНЯХ ПРА 

БАБКУ-ПАВІТУХУ 

В статье на основе фактического материала рассмотрены средства 

образной выразительности в песнях родильно-крестильного комплекса, 

адресованных бабке- повитухе. В первую очередь рассмотрено употребление в 

текстах разнообразных повторов – полного, спирального, повтора однокоренных 

слов. Выделена их роль в создании образности и ритмичности. Также уделяется 

внимание использованию анафор и повтору союзов. В статье анализируется 

употребление обращений как с пояснительными словами, так и без них. 

In the article, on the basis of the actual material, means of figurative 

expressiveness in the songs of the birthing-baptismal complex addressed to the midwife 

are considered. First of all, the use of various repetitions in the texts– full, spiral, 

repetition of words with the same root is considered. Their role in the creation of 

imagery and rhythm is highlighted. Attention is also paid to the use of anaphor and 

repeat alliances. The article analyzes the use of references, both with explanatory 

words and without them. 

 
Радзінна-хрэсьбінная паэзія займае значнае месца ў сямейна- 

абрадавым фальклоры ў беларускай народнай культуры засведчаны 

шматлікія рытуальныя дзеянні і бытавыя традыцыі, звязаныя са 

святкаваннем прыходу ў жыццё і хрышчэннем нованароджанага. 

Занатаваны шчырыя вітанні яго з пажаданнем здароўя, шчаслівай 

долі, дабрабыту, абароны ад усяго нядобрага, якія мелі ў паралель 

адпаведныя спевы. Радзінна-хрэсьбінныя песні маюць канкрэтных 

адрасатаў у асобах 

непасрэдных удзельнікаў сямейнай урачыстасці: самаго дзіцяці, 

парадзіхі, бацькі, а таксама бабкі, кума і кумы. Варта адзначыць, што 

для стварэння і абмалёўкі іх характараў выкарыстоўваюцца 

традыцыйна ўстойлівыя вобразна-выяўленчыя сродкі. 



Для ўсіх «адрасных» твораў характэрна выкарыстанне 

звароткаў. Па-першае, гэта звароты да такой важна дзеючай асобы 

хрэсьбін – бабкі- павітухі (бабусь, бабусічка, бабушка, бабачка, 

бабка, бабусінька і г. д.). Вялікая ўвага ў песнях надавалася моманту, 

калі трэба было клікаць бабку да парадзіхі. Бацька імкнуўся 

звярнуцца да павітухі не толькі з павагай, але і з ласкавасцю, любоўю, 

бо ад яе згоды залежала шчаслівае з’яўленне на свет яго дзіцяці. 

Бабка лічылася для сям’і родным чалавекам на ўсё астатняе жыццё, у 

галоўныя моманты яна засўсёды была побач. Ужыванне звароткаў з 

памяншальна-ласкальнымі суфіксамі – адметная рыса песень, 

адрасаваных бабцы. Тым самым імкнуліся падкрэсліць яе ганаровы 

статус як важнай удзельніцы радзінна-хрэсьбінных святкаванняў. Мы 

звярнулі ўвагу, што звароткі могуць быць без паясняльных слоў: 

Ты хадзі, бабусь, 

Перабаб дзіця [3, 

157]; 

Хадзі, хадзі, ды  

бабусічка, А хадзі ты 

ка мне [3, 158]; Іванка 

да за бабкай бяжыць 

Бягіць: 

– Ай, бабачка, 

Паслухай мяне [3, 

162]; Там 

Андрэічка, 

Там Рывонавіч 

За бабкай бяжыць: 

– А ж ты, 

бабушка, Ты, 

Ульянушка, 



Ты хадзі ка 

мне, 

Перабаб у 

мяне Дзіця 

малава, 

Маё 

ражоная, 

Тваё сужоная [3, 

164]; Прымісь, 

бабусінька, 

За маю галованьку [3, 

180]; Ці ведаеш, 

бабка, 

Ці ведаеш, любка 

За што намётку бярэш [3, 186]; 

Звароткі з паясняльнымі словамі ўказваюць на якасці характару 

бабкі, падкрэсліваюць асаблівасці паводзінаў, удакладняюць 

адносіны да яе бацькоў нованароджанага,: 

Ён бабачцы пакланяецца: 

– Ты, бабуся, 

даражэнькая, Ой, хадзі ка 

мне ў хатачку, Перабаб 

маё дзіцятка [3, 155]; Ой, 

прасіў ён бабку: 

– Уж ты, бабка-вабдзелка, 

Перабаб майго дзіцятку [3, 

156]; 

–Бабка мая, любка 

мая, Увойдзем ка 

мне [3, 169]; 



Ён сваей бабачкі харашэнька просіць: 

–Бабачка-галубка, хадзі ты ка мне [3, 171]; 

Баба мая, багданная, 

Перабаб ты мне 

дзіцятачку, 

Перабаб ты мне маленькую [3, 160]. 

Значную ролю ў радзінна-хрэсьбінных песнях выконваюць 

паўторы асобных самастойных часцін мовы. Як адзначаюць 

даследчыкі фальклору, 

«паўтор – гэта адзін з найбольш шырока распаўсюджаных прыёмаў у 

фальклорнай традыцыі. Ён сустракаецца ў розных жанрах, 

разнастайных творах і самых розных тэкстах, выконваючы пры гэтым 

разнародныя функцыі» [3, 5]. У радзінна-хрэсьбінных песнях, 

адрасаваных бабцы, распаўсюджаны поўныя паўторы, калі адна і тая 

ж намінатыўная адзінка ў паэтычным радку ўжываецца некалькі 

разоў: 

Запражыце, запражыце 

Свінню смаленую. 

Адвязіце, адвязіце 

Куму ж хваленую[3, 256]. 

У песнях радзіннага абрадавага комплексу сустракаюцца 

таксама варыянты парнага падваення, калі паўтор розных 

сінтаксічных адзінак ужываецца паралельна з паўторам іншых: 

Упілася бабка, упілася, 

За столікам звілася, звілася. 

Мышы-шышы шалелі, 

шалелі, Хвартух бабцы 

праелі, праелі, Стала бабка 

ўставаці, уставаці, Стала 

моцна плакаці, плакаці, 



Нечым хвартух лапаці, 

лапаці, 

– Збірайце бабкі халацця, халацця, 

Бабцы хвартух наладзьце, наладзьце [3, 316]. 

Такі від паўтору ўзмацняе рытміку паэтычных радкоў, а спрыяе 

стварэнню камічнай сітуацыі, а песня тыс самым набывае жартоўны 

характар. 

Асаблівую сэнсавую завершанасць думкі і музычную 

напеўнасць надаюць творам спіральныя паўторы (стыкі) і паўторы 

другога радка: 

Запражыце, 

запражыце А 

дванаццаць канёў. 

Адвязіце, 

адвязіце А 

бабульку 

дамоў. А коні 

не йдуць, А 

коні не 

йдуць, 

І ўпінаючыся. 

А бабулька на 

кут, А 

бабулька на 

кут 

Падзьвігаецца тут… [3, 300]. 

Яшчэ адзін паўтор, які можна вылучыць ў радзінна-

хрэсьбінных песнях, – дэрывацыйны, калі паўтараецца формы 

аднакаранёвых слоў: 

Ты хадзі, бабусь, перабаб 



дзіця! Маё дзіця 

народжаная, 

А тваё дзіця а сужыная! [3, 108]. 

Звяртае на сябе ўвагу і вялікая колькасць анафар. У некаторых 

песнях, пабудаваных у форме дыялогу паміж будучым бацькам і 

бабкай- павітухай, з дапамогай анафар размяжоўваюцца пытальны і 

адказавы планы размоўнай канструкцыі: 

Ой, хто, хто з паўночы 

ходзіць, Ой, хто, хто 

бабулькі просіць? Колечка з 

паўночы ходзіць, 

Маладзенькі бабулькі просіць: 

– Ой, прыйдзі ж ты ка 

мне, Да не ка мне, а к 

маёй жане, 

Бо мая жана вельмі недужа [3, 172]. 

У паэтыцы радзінна-хрэсьбінных песень часта сустракаюцца 

такі прыём інтанацыйна-сінтаксічнай арганізацыі тэксту як 

шматзлучнікавасць, або полісіндэтон: 

Яго бабулька 

дагадзьлівая, І 

дагадзьліва, і 

пагадзьліва, 

І сама ідзець, і прашчу 

нясець, І прашчу нясець, і 

бога просіць: 

– Прасці ж. божа, і дзве душачкі, 

І старэнькую, і маленькую… [3, 

150]; А што па масту па 

калінаваму 



І стучыць, і гручыць, і пастуківаець? [3, 167]. 

Характэрнай прыметай народна-песеннай паэтыкі з’яўляецца 

частае выкарыстанне рытарычных пытанняў. Менавіта яны, паводле 

меркавання Ніла Гілевіча, – «лепшы спосаб завязаць размову, пачаць 

шчырую і пранікнёную лірычную споведзь» [2, 190]. Варта 

ўдакладніць, што ў асобных творах такія пытанні не толькі ўтвараюць 

інтрыгуючы пачатак, але і працягваюць далей утрымліваць 

напружанне сюжэтнага дзеяння  праз іх чаргаване з адказамі. Пры 

гэтым песенны лірызм можа змяняцца жартаўліва-размоўнай, 

прапевачнай інтанацыяй. Пры дапамозе гумару, іроніі, дакладнасці 

дэталей іншы раз ствараецца ўраджанне непраўдападобнасці: 

Хто ж там стучыць па вуліцы, 

Хто ж там стучыць па шырокай? [3, 160]; 

Хто ў нас, хто ў нас паўночы 

ходзіць? Іванка-галубчык 

паўночы ходзіць, 

Ён сваей бабачкі харашэнька просіць… [3, 171]. 

Такім чынам, у радзінна-хрэсьбінных песнях, адрасаваных 

бабцы- павітусе, актыўна выкарыстоўваюцца розныя тыпы паўтораў – 

поўныя, парныя, спіральныя, дэрывацыйныя. Яны выконваюць 

разнастайныя функцыі: садзейнічаюць стварэнню пэўнага 

эмацыйнага настрою, рытмізацыі песень; выдзяляючы з кантэксту 

пэўныя словы, паўторы актуалізуюць, узмацняюць або ўдакладняюць 

іх семантыку, з’яўляюцца сродкам стварэння дынамічнасці твора, 

павышаюць яго выразнасць. Таксама распаўсюджана ўжыванне ў 

тэкстах песень анафар, якія акцэнтуюць увагу на значнасці моманту 

або працэсу, перадаюць інтэнсіўнасць праяўлення дзеяння. Асобна 

трэба вылучыць функцыю шматзлучнікавасці. Ужыванне аднаго і 

таго ж злучніка перад кожным аднародным членам сказа звязвае 

асобныя элементы ў сінтаксічнае цэлае, але разам з тым вылучае 



кожны з іх. 
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