
(вяшчуй), што ночачка мала»; параўнанні: «Сядзіць кумок, як ружовы 
цвяток, сядзіць кумка, як у саду калінка, сядзіць бабуля, як у садзе 
юргеня»; ужыванне ласкальна-памяншальных суфіксаў: «I вытку хусцін- 
ку танюсенькую, і прыбяру бабульку старусенькую. У бабулькі юбачка 
ай танюсенька, ай бяленька... Ай танюсенька і бялюсенька, з бумагай 
раўнюсенька...».

Доўгае жыццё радзінных песень абумоўлена выкананнем іх на ама- 
тарскіх і прафесійных сцэнах, па радыё і тэлебачанню, публікацыяй іх 
у газетах, часопісах, паэтычных зборніках, кнігах. Дзякуючы радыё песня 
«Кума мая, кумачка, як жывеш?» за кароткі час стала вядома далёка за 
межамі нашай рэспублікі. Хрэсьбінныя песні, змешчаныя ў зборніку 
«Фальклор Міншчыны», істотна папоўняць рэпертуар самабытных народ
ных і прафесіянальных калектываў, будуць карыснымі ўсім, хто ціка- 
віцца фальклорнай спадчынай беларускага народа.

1 Гл.: Ч и ч е р о в В .  И. Русское народное творчество. М., 1959. С. 382; Б о г а 
т ы р е в  П.  Г. ,  Г у с е в В.  E. ,  К о л е с н и ц к а я И.  М. ,  П о м е р а н ц е -  
в а Э. В., П о л и щ у к Н. С., П р а в д и н а И. С., С и д о р о в Ю. H., 
Ч и с т о в К. В. Русское народное творчество. М., 1966. С. 74.

2 Гл.: Д о б р о в о л ь с к и й  В. Н. Смоленский этнографический сборник. Спб., 
1893. Ч. II.; Ч у б и н с к и й П .  П. Труды этнографическо-статистической экспедиции 
в Западно-русский край. Спб., 1877. С. 34.

3 Гл.: Радзінная паэзія /  Укладанне, сістэматызацыя тэкстаў, уступны артыкул і 
каментарыі М. Я. Грынблата. Мн., 1971; Песні народных свят і абрадау /  Укладанне і 
рэдакцыя Н. С. Гілевіча. Мн., 1974.

В. В. КАЗНАЧЭЕЎ

АКЦЫЯНАЛЬНЫ I ВЕРБАЛЬНЫ АСПЕКТЫ ПРАЯЎ 
ПАЗІТЫЎНАГА Ў БЕЛАРУСКАЙ НІЖЭЙШАЙ МІФАЛОГІІ

Станоўчыя дзеянні дэманічных персанажаў у беларускай міфалогіі не 
з'яўляюцца тыповымі. 3 шырока распаўсюджаных толькі дамавы -  пэў- 
нае выключэнне з гэтага правша; функцыі ж усіх астатніх дэманаў -  учы- 
няць адмоўныя ў адносінах да чалавека дзеянні.

Уразлівасць чалавека ад міфалагічных персанажаў, адносіны апошніх 
да яго здольныя залежыць ад паводзін самога чалавека. Напрыклад, 
адзначаецца, што ў залежнасці ад прытрымлівання рытуалаў троіцка-ру- 
сальнага перыяду русаякі ці шкодзяць, ці дапамагаюць людзям. У матэ- 
рыялах «Палескага этналінгвістычнага атласа» (ПЭЛА)1 ёсць звесткі аб 
тым, што дзіця, якога маці адняла ад грудзей, а потым зноў пачала 
карміць -  патэнцыяльны вядзьмар (вв. Стадолічы Лельчыцк., Свяда 
Лепельск. і інш.). У в. Тухавічы Ляхав. запісана былічка аб тым, як 
жанчына працавала ў полі ў свята, у гэты час узняўся віхор і вырваў 
у яе душу, г. зн. яна, парушыўшы забарону на працу ў свята, засталася 
неабароненай перад нячыстай сілай.

З усіх персанажаў ніжэйшай міфалогіі найбольш дабразычлівы да 
людзей -  дамавы (дамавік, хатнік). Згодна з «Этнаграфіяй Беларусі», у 
кожнай хаце (сям'і) быў свой дамавік, які ўвасабляў памёршага (і, такім 
чынам, адышоўшага ў «іншы» свет) гаспадара-апекуна патрыярхальнай 
сям'і, і таму нібыта клапаціўся пра гаспадарку: ахоўваў дом, маёмасць, 
запальваў агонь, прасушваў збожжа ў клеці, даваў корм коням, назіраў 
за сямейным побытам2. Аднак далёка не ўсе крыніцы адназначна 
сцвярджаюць станоўчасць дамавога: хутчэй, гэта амбівалентны перса- 
наж. «Міфы народаў свету»3 у (сувязі з апошнім нават падзяляюпь 
дамавых на два класы: дамажыя (спрыяльны) і дваравы (варожы). 
Дамавік спрыяе, калі гаспадары выконваюць пэўныя правілы паводзін: 
добра вядуць гаспадарку, не ўчыняюць сварак у сям'і («Этнаграфія 
Беларусі»). Ў матэрыялах ПЭЛА таксама адзначана, што ў тых хатах, 
дзе ёсць дамавы, стараюцца не лаяцца, каб не палохаць яго (Аброва 
Івацэв.). Аднак у Гортале Івацэв., наадварот, існує ўяўленне, што дамавы 
селіцца ў хаце, калі там свары, калі ж адносіны ў сям'і добрыя, яму гэта 
не падабаецца, і ў такіх хатах ён не жыве. Дамавы не любіць у хаце
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люстэркаў, масак, скамарошных зборышчаў, не ўжываецца з навізной, 
а дабрадзейнічае там, дзе жывуць па-даўнейшаму4. Існуюць спецыфіч- 
ныя дзеянні, накіраваныя непасрэдна на дамавога; іх трэба прытрымлі- 
вацца, каб дабіцца яго прыхільнасці. Напрыклад, паводле матэрыялаў 
ПЭЛА, дамавіка нельга злаваць, яго першым запрашаюць у хату, у якую 
пераязджаюць, «просядь на вячэру», называюць гаспадаром. Архіўныя 
даныя сведчаць, што дамавік, як правіла, абавязкова павінен быць у 
кожнай хаце, інакш яна будзе нешчаслівай. Звычайна дамавік -  добры 
ці, радзей, нейтральны. Зрэшты, бываюць і выключэнні, як і ў адносінах 
да любога міфалагічнага персанажа, аб якім ёсць сведчанні з дастатковай 
колькасці населеных пунктаў, параўн: «Злы дух дома, шкоду робіць» 
(Бездзеж Драгіч.); у в. Адрыжын Іван, лічаць, што дамавы—нячысты, 
чорт, можа скінуць на падлогу памытую адзежу, выбіць шкло ў акне; 
іншы раз запрашаюць святара, каб той асвяціў хату і тым самым выгнаў 
дамавіка (Крыўляны Жабінк.). Асаблівай уяўнай практычнай карысці 
ад дамавіка не адзначаецца: ён часам даглядаў коней, гуляў з дзецьмі, 
у асноўным жа проста засцерагаў хату, ад яго дапамогі «напраўлялася 
гаспадарка». Амбівалентнасць дамавіка знайшла адлюстраванне ў слоў- 
нікавых крыніцах, параўн.: «Дамавік—злы або добры дух, які жыве ў 
хаце»5. У «Тураўскім слоўніку»6 зафіксаваны звесткі пра тое, што домові'к 
'дамавы нячысцік' «іншу худобіну не злюбіць і згоніць-згоніць, шо мокра 
зробіцца. A понаравіцца -  вучэшэ, построіць, коню косу заплеце» (Луткі 
Столін.).

Да дамавіка прымыкаюць некалькі дэманалагічных персанажаў, якія 
жывуць у два^авых ці гаспадарчьк пабудовах: гуменнік, ёўнік, пўннік, 
асетнік /  падасетнік, кяе'тнік/падкле'тнік, хяе'ўнік, баннік /  яазнік. Акра- 
мя банніка (лазня здаўна лічылася спрыяльным для нечысці месцам), 
усе яны звычайна дзейнічаюць пазітыўна ў адносінах да людзей: дапа- 
магаюць у гаспадарцы, ахоўваюць і сцерагуць адпаведныя іх назвам 
месцы, нават уплываюць на надвор'е, напрыклад, гуменнік накіроўвае або 
адхіляе вецер у час правейвання жыта. Хяеўнік, аднак, па адных свед- 
чаннях, заўсёды клапоціцца аб жывёле, ахоўвае яе, праводзіць у поле 
і сустракае з поля, чысціць і песціць (параўн. таксама некаторыя звесткі 
аб багане (бугане) -  духу-апекуне скаціны, які жыве ў хляве і засцерагае 
жывёлу ад хвароб), а па інш ы х- яго пазітыўнасць не ўніверсальная, таму 
што залежыць ад таго, ці да спадобы яму скаціна і ці ўмеюць з ім ладзіць 
гаспадары.

Значна большай негатыўнасцю акцыянальных паводзін у адносінах 
да чалавека вызначаюцца дэманалагічныя персанажы, якія пануюць у 
аддаленых ад абжытых чалавекам культурных локусах. Паводле матэ- 
рыялаў аб паяевікў, гэты міфалагічны персанаж -  амбівалентны, але з 
яўным ухілам у бок негатыўных дзеянняў. У якасці прыкладаў станоў- 
чых праяў, якія зрэдку сустракаюцца, можна назваць даволі абстрактны 
клопат пра ўрадлівасць, выраўноўванне сцяблін, абарону палёў ад суро- 
каў, адпужванне шкодных насякомых. Шкадлівых дзеянняў з боку 
паяевіка значна болей, але і карысныя, на погляд М. Нікіфароўскага, ён 
робіць толькі для таго, каб залучыць на поле як можна больш людзей, 
сярод якіх выбірае сабе ахвяру.

Асноўнай функцыяй блізкіх да паяевіка жыценя і (яго жаночага 
карэляту) жытняй бабы з'яўляецца забеспячэнне ўраджаю; яны «даюць 
жыта». Жыцень у беларускіх былічках сустракаецца значна радзей, чым 
паяявік, затое ён непараўнальна больш дабразычлівы да людзей. Нічога 
негатыўнага ён, як быццам, увогуле не ўчыняе. Гэткая рознанакіраваная 
функцыянальнасць пры лакалізацыі ў адным і тым жа месцы праяўлен- 
ня заканамерна вынікае з назваў міфалагічных персанажаў. Калі пра- 
аналізаваць лексемы, ад якіх узніклі апелятывы, то «жыта», безумоўна, 
больш акультураная і абжытая чалавекам прастора, чым проста «поле», 
і дух, у чыёй назве падкрэсліваецца менавіта гэта, павінен па прыродзе 
сваёй праяўляць станоўчыя ры сы -адсю ль і розніца ва ўласцівасцях 
разглядаемых персанажаў.

Лясун (яесавік, яе'шы, яесавы, гаёвы) перш за ўсё -  ахавальнік леса, і 
адносіны яго да чалавека нярэдка залежаць ад таго, ці не страляе чалавек 
у звяроў і ці не ломіць галін. Паводле наяўных матэрыялаў, яешы часцей
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паводзіць сябе станоўча альбо нейтральна, але ўсё роўна ў яго амбіва- 
лентнасці ў цэлым болей негатыўнага, чым пазітыўнага. Што тычыцца 
апошняга, то лясун мог, напрыклад, паказваць грыбныя і ягадныя 
мясціны, знайсці пчаляру месца для калоды, вывесці на дарогу (дарэчы, 
мог і збіць з я е -  асабліва паляўнічага), падзяліцца хлебам з галодным 
падарожным. Адзначаецца нават, што жсавік мог падганяць да паляўні- 
чага дзічыну, хаця часцей наадварот -  збіваў паляўнічых са следу.

Пушчавік, калі лічыць па прасторы, уладаром якой ён з'яўляецца,- 
блізкі да яесавіка міфалагічны персанаж, які, што вынікае з яго назвы, 
сустракаецца значна радзей. Вышэй ужо адзначалася, што чым менш 
распаўсюджаным, больш лакалізаваным з'яўляецца міфалагічны перса
наж, тым менш ён амбівалентны, і ў дадзеным выпадку пушчавік 
дэманструе толькі негатыўнае, прычым у значна большай ступені, чым 
яесавік. Відавочна, тут назіраецца такая ж з'ява, што і ў пары паяявік— 
жыцень. Пушча -  лес дрымучы, г. зн. локус цалкам дзікі, ні ў якай 
ступені, у адрозненне ад звычайнага лесу, не асвоены чалавекам; тэты 
локус тоіць у сабе неспазнаныя небяспекі, увасабленнем якіх і з'яўляец- 
ца пушчавік.

Чым далей ад чалавека сфера ўплыву таго ці іншага міфалагічнага 
персанажа, адлюстраваная ў яго назве, тым меней пазітыўнага здзяйсняе 
гэты персанаж. Па гэтай жа прычыне вадзянік практычна ніколі не 
ўчыняе станоўчых дзеянняў: вада -  стыхія яшчэ менш асвоеная, чым лес, 
хаця больш звычная, чым пушча. У сувязі з гэтым вадзянік, паводле 
некаторых даных, можа адпускаць мімавольных тапельцаў, затрымлі- 
ваючы ў сябе толькі самагубцаў, ці адпусціць чалавека, якога ён топіць, 
калі чалавек дужа пачне прасіцца. У гэтым жа коле знаходзяцца 
яознікі -  гуллівыя чарцяняты, якія, заблытаўшы ахвяру ў лазовыя ку
сты, самі дапамагаюць ёй выбрацца.

Такім чынам, пазітыўныя праявы дэманаў, прымацаваных да пэўных 
локусаў, фактычна вычарпаны, але выклікаюць цікавасць іншыя міфа- 
лагічныя персанажы, якія маюць больш шырокую, у пэўнай ступені 
неабмежаваную сферу дзеяння. Перш за ўсё гэта ведзъма -  найбольш 
распаўсюджаны ў беларускай традыцыйнай народнай духоўнай культуры 
(ТНДК) міфалагічны персанаж. Вера ў іх адзначаецца амаль паўсюдна, 
і людзі, якія скептычна ставяцца да існавання ўсялякай нечысці, існа- 
ванне ведзьмаў звычайна лічаць бясспрэчным фактам. Далёка не заўсёды 
адзначаецца сувязь ведзьмы з нячыстай сілай, нейкія скажэнні ў выгля- 
дзе і, нарэшце, шкоднасць функцый. Bepa ў ведзъмау часта не вызна- 
чаецца нічым містычным, носіць падкрэслена бытавы характар.

Для абазначэння людзей, якія маюць здольнасці з дапамогай магіч- 
ных дзеянняў уплываць на здароўе чалавека, яго дабрабыт і г. д. выка- 
рыстоўваюцца тэрміны ведзъма, вядзьмар /  -ка, вядзъмак/-чка, знахар, 
каядўн, варажбіт/  -ка, варажэя, чараўнік/ -ца, чарнакніжнік, шаптўн. 
Нярэдка ўсе яны амбівалентныя, г. зн. трактуюцца як людзі, якія 
валодаюць звышнатуральнымі ведамі і ўменнямі і прымяняюць іх 
тым ці іншым чынам. Зразумела, гэтая характарыстыка не з'яўляецца 
ўніверсальнай: напрыклад, паводле даных ПЭЛА, у в. Аздамічы Столін. 
зафіксавана найменне ведзьмара- «врэдны»- і тут, зразумела, ні аб якой 
амбівалентнасці не можа быць гаворкі. З другога боку, часта адзнача
ецца, што, каб зняць урокі ці распутаць залом, звярталіся да знахара ці 
да святара: цікава, што, такім чынам, у гэтым выпадку яны займаюць 
адну светапоглядную нішу. Артыкул аб ведзьмах у «Міфах народаў 
свету» пабудаваны ў асноўным на заходнееўрапейскім матэрыяле. У су
вязі з гэтым трэба зазначыць, што на Беларусі супрацьпастаўленне 
«інстытута» ведзьмаў хрысціянству не з'яўляецца настолькі рэзкім, як 
у ТНДК Заходняй Еўропы, не такім выразным выглядае акцэнт на іх су- 
вязях з д'яблам як увасабленнем ідэі «негатыўнага», хаця пэўныя 
моманты гэтага, безумоўна, у вядомай ступені прысутнічаюць. У адпа- 
веднасці з сітуацыяй (пакрыўдзілі яе альбо, наадварот, пачаставалі) ці 
ў залежнасці ад рыс характару ведзъма можа ўчыняць шкодныя/станоў- 
чыя дзеянні ў адносінах да чалавека. Каб нейтралізаваць адмоўныя 
вынікі дзеянняў ведзьмы, звяртаюцца часцей за ўсё да іншай ведзьмы 
ці да яе самой (з просьбамі і прабачэннямі). Напрыклад, ведзъма можа
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навесці ці зняць урок, хваробу, зрабіць ці распутаць залом у жыце (для 
гаспадара кранаць яго небяспечна), «нарабіць» ці «адрабіць» крыксы 
ў дзіцяці і г. д. Здольнасць ведзьмы як навесці ўрок, так і адвесці 
яго адзначае М. Нікіфароўскі («Нячысцікі», C. 90), а ў даследаванні 
Ю. Ф. Крачкоўскага прыводзяцца былічкі з яскравай амбівалентнай 
характарыстыкай ведзьмы1.

Такім чынам, нямалая частка дзеянняў ведзьмаў яўна станоўчая. 
Відаць, гэта звязана з тым, што распаўсюджанае ва ўсходнеславянскіх 
мовах найменне ўзыходзіць да прасл. *vedeti, *vedati 'ведаць, знаць', 
параўн. ст.-рус. віздь 'чараўніцтва'8. Значыць, ведзьма ведае нешта 
звышардынарнае, што надає ёй сілу, якую можна па-рознаму выкары- 
стаць, таму сама лексема не змяшчае ў сабе аўтаматычна негатыўнай 
семантыкі. Між іншым, трактоўка ведзьмы як істоты амбівалентнай не 
з'яўляецца шырока распаўсюджанай, а вось негатыўная ацэнка, як 
правіла, прысутнічае. Напрыклад, М. B. Доўнар-Запольскі адзначае, што 
ведзьмы могуць лячыць травамі, але гаючыя ўласцівасці траў яны 
спазнаюць ад чорта, з якім знаходзяцца ў любоўнай сувязі9.

Іншы раз выяўляецца істотнае адрозненне паміж тэрмінамі, якія 
абазначаюць людзей, здольных утвараць чараўніцкія, магічныя дзеянні. 
У «Этнаграфіі Беларусі», дзе ведзьмы і чараунікі ўпамінаюцца ў арти
кулах «Купалле» і «Магія», у асобным артыкуле «Знахарства» яно 
разглядаецца толькі як лячэбная магія і народная медыцына, г. зн. 
паказваецца прынцыповая розніца паміж знахарамі, з аднаго боку, і 
ведзьмамі і чараўнікамі, з другога. А М. Нікіфароўскі ўсе тэрміны такога 
роду практычна поўнасцю атаясамлівае: «Цяжка ўлавіць адценні, па якіх, 
напрыклад, «знахыр» адрозніваецца ад «калдуна», «вядзьмар» ад «волхе- 
ба», «чараўнік» ад «вядуна» і інш.»10. Параўн. тое ж самае у «Тураўскім 
слоўніку»: значэнне слова знахор падаецца як 'вядзьмар' і ўдакладняецца, 
што ён мог скінуцца ў жабу, сабаку, гадзюку (Т. 2. С. 160).

Ні той, ні другі пункт гледжання нельга лічыць усеабдымным: у 
адных населеных пунктах гэтыя лексемы (у першую чаргу ведзьма/вя
дзьмар, знахар, шаптун) выразна дыферэнцыруюцца, у другіх- іх семан- 
тыка абсалютна ідэнтычная: у вв. Жабчыцы Пінск., Смаляны Пружан., 
Дружылавічы Іван., Тухавічы Ляхав. адзначана, што вядзьмар/ ведзьмак 
робіць зло, а знахар (шаптун) дапамагае людзям, можа зняць закляцце 
ведзьмара. Знахар і шаптун у станоўчым сэнсе ўжываюцца і ў іншых 
месцах, дзе ім супрацьпастаўлены чараўнік (Засімы Маларыт., Нікалаева 
Камянецк.), чарадзій, чарнакніжнік (Крыўляны Жабінк). У Парахонску 
Пінск. і Bv Церабяжове Столін. адзначана супрацьпастаўленне знахараў 
і шаптуноў: тут знахары ўчыняюць адмоўныя дзеянні, а шаптуны—ста- 
ноўчыя. Знахар—адмоўная асоба ў многіх вёсках, шаптун у адмоўным 
сэнсе ў матэрыялах ПЭЛА не сустракаецца.

У некаторых вёсках адзначана амбівалентнасць знахара: ведзьмар 
(ведзьма, каядун) у вв. Ласіцк Пінск., Горталь Івацэв., Роўбіцк Пружан. 
рабілі толькі шкоду, а знахар мог і дапамагчы, і сапсаваць; у Аброве і 
Тухавічах тая ж амбівалентнасць уласцівая адпаведна ваяшэбніцы і 
чарадзею; у в. Адрыжын Іван, знахар -  тое ж самае, што ведзьма, і таксама 
амбівалентны. У «Слоўніку беларускіх гаворак...» каядун супрацьпастаў- 
ляецца знахару: «Як калдун зробіць плахое на доўгае врэмя, то шукалі 
знахара, каб адрабіў» (Т. 2. С. 371). Можна зрабіць вывад, што хаця гэтыя 
найменні паходзяць ад слоў з тоеснымі значэннямі (семантыка карня- 
вых марфем вед- і зн- фактычна аднолькавая), аднак семантыка саміх 
лексем у прасторавай сінхраніі істотна розніцца.

У матэрыялах ПЭЛА маецца інфармацыя, якая сведчыць, што ў на- 
дзвычайна рэдкіх выпадках нават чорт можа выступаць у якасці памоч- 
ніка, праяўляць шчодрасць, мудрасць і высакароднасць. У в. Свядзіца 
Лепельск. запісана легенда аб тым, як мужык воклічам адносна сваёй 
работы «Які б чорт яе зрабіў!» выклікаў чорта, які доўга працаваў у 
мужыка і, стаміўшыся, папрасіў адпусціць яго -  з дапамогай адваротнай 
вербальнай формулы -  што мужык і зрабіў: «Ідзі, чорт, к чорту». A ў в. 
Аброва зафіксавана былічка аб тым, як чорт матэрыяльна дапамог 
чалавеку, які будаваў хату, і адначасна выкрыў каварства яго жонкі.

Трэба прыгадаць яшчэ аб кікімарах, якія ўвасаблялі загінуўшых да 
хрышчэння дзяўчынак, былі бясшкодныя і нават спрабавалі дапамагаць
2 Зак. 1066 17



у хатніх справах, але рабілі тэта дрэнна. Станоўмыя дзеянні ўласцівыя 
іншы раз і русалкам, якія садзейнічаюць красаванню жыта, захоўваюць 
палі ад бяды, дапамагаюць вярнуць прапаўшую скаціну, забаўляюць 
дзіця, пакінутае жняёй у полі, спрыяюць паспяховаму прадзенню. У той 
жа час з боку русалкі адзначаецца больш негатыўных праяў, у тым ліку 
прама супрацьлеглых станоўчым (яны, напрыклад, псуюць пасевы). 
JI. М. Вінаградава тлумачыць тэта тым, што першапачатковы вобраз 
русалак -  духаў прыроды, якія спрыяюць дажджу і ураджаю -  ускладніў- 
ся пазнейшымі наслаеннямі не без уплыву хрысціянскай ідэалогіі, якая 
бачыла ў старажытных боствах чарцей11. Думаецца, што тэта слушна і 
ў адносінах да лесавіка і палевіка, рэшткі станоўчых рыс якіх -  дахрыс- 
ціянскага паходжання. Язычніцкія міфалагічныя сілы трансфармаваліся 
ў пазнейшых дэманаў з рэдкімі атавізмамі пазітыўнага.

1 Гл.: Этналінгвістычны архіу НДЛ фальклору і дыялекталогіі Белдзяржуніверсітэта.
2 Гл.: Этнаграфія Беларусі (энцыклапедыя). Мн., 1989.
3 Гл.: Мифы народов мира. Энциклопедия в двух томах. М., 1987.
4 Гл.: Н и к и ф о р о в с к и й Н .  Я. Нечистики. Свод простонародных в Витебской 

губернии Белоруссии сказаний о нечистой силе. Вильно, 1907. С. 48 і далей.
5 Слоўнік беларускіх гаворак паўночна-заходняй Беларусі і яе пагранічча. M., 1980. 

Т. 2. С. 19.
6 Тураўскі слоўнік. Мн., 1982. Т. 2. С. ЗО.
7 Гл.: К р а ч к о в с к и й Ю .  Ф. Быт западно-русского селянина. М., 1874. С. 127, 

200— 201 .

8 Гл.: Этымалагічны слоўнік беларускай мовы. Мн., 1980. Т. 2. C. 80.
9 Гл.: Довнар-Запольский М. B. Исследования и статьи. Киев, 1909. Т. 1. С. 292.

10 Н и к и ф о р о в с к и й Н .  Я. Простонародные приметы и поверья. Витебск, 
1897. С. 282.

11 Гл.: В и н о г р а д о в а  JI. Н. / /  Славянский и балканский фольклор: Духовная 
культура Полесья на общеславянском фоне. М., 1986. С. 101.

В. М. ВАЙЛУПАВА

СВОЕАСАБЛІВАСЦЬ ПРОЗЫ I. С. ТУРГЕНЕВА I Я. БРЫЛЯ 
(«Паездка ў Палессе» I. С. Тургенева і «На Быстранцы» Я. Брыля)

Каля 100 гадоў аддзяляе пачатак творчай дзейнасці I. С. Тургенева 
ад першых літаратурных вопытаў Я. Брыля. Заканамерна ўзнікае 
пытанне: што агульнае ў гэтых пісьменнікаў, якія ў многім адроз- 
ніваюцца і светапоглядам, і мастацкай манерай, і вялікай часавай 
дыстанцыяй? Усё ж нешта агульнае ёсць. Гэтае «нешта» мы і паспрабуем 
паказаць.

Перш за ўсё належыць адзначыць пастаянную цікавасць беларускага 
празаіка да творчасці рускага пісьменніка. Пабываўшы на яго радзіме 
ў Спаскім-Лутавінаве, Я. Брыль прапанаваў чытачу адзначыць сусветнае 
значэнне «непаўторна па-руску цудоўнага слова I. C. Тургенева». «3 дзён 
маленства я памятаю спеў Яшкі-Турка»1, -  замілавана згадвае пісь- 
меннік.

3 1950 г., калі Брылю давялося рэдагаваць беларускае выданне 
«Запісак паляўнічага», прысвечанае 100-годцзю іх першага з'яўлення ў 
друку2, у яго засталося пачуццё свежасці і ўражанне чысціні ад турге- 
неўскай кнігі.

«Великолепный Тургенев»,-піша беларускі празаік пра такія яго 
творы, як «Стук... Стук... Стук!», «После смерти», «Вешние воды» і інш. 
Пра ««Лунина и Бабурина» пісьменнік скажа: «Як хораша чытаецца»3. 
Заслугоўвае ўвагі і наступнае выказванне Я. Брыля: «Яшчэ раз забыўся 
пра ў сё- з-за Тургенева. Учора па тэлевізары давалі «Первую любовь»-  
заінтрыгавала. Узапар прачытаў, а потым яшчэ і «Асю», а ў р ан н і-«За
тишье», бязвольна пачаўшы гэтым свой рабочы дзень. He перачытаў усё 
гэта, а прачытаў ўпершыню, здзіўляючыся часта, як жа гэта я дажыў 
дагэтуль, а кніга стаяла за шклом і цярпліва чакала і дачакалася яшчэ 
аднаго захаплення»4. Гэтыя водгукі сведчаць не толькі аб шчырай павазе 
да асобы рускага пісьменніка, але і пра высокую ацэнку таленту 
І. С. Тургенева пераважна ў найбольш блізкіх Брылю жанрах апавядання 
і аповесці.
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