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ГЕНДЭРНАЯ ПРАБЛЕМАТЫКА Ў ФАЛЬКЛОРНАЙ ПРОЗЕ 

ЎСХОДНІХ СЛАВЯН 

 

Народная творчасць з’яўляецца найбольш яскравай праявай 

нацыянальна-культурнай спецыфікі, таму фальклорныя тэксты адыгрываюць 

ролю стэрэатыпаў культурнага светабачання, яго эталонаў, выступаюць 

моўнымі рэпрэзентацыямі культурных знакаў. Здольнасць фальклорных 

тэкстаў узнаўляць гатовыя матрыцы калектыўнай свядомасці рэалізуецца на 

аснове асаблівасцей працэсу іх стварэння. Народныя творы характарызуюцца 

спадкаемнасцю, стыхійнасцю мастацкіх традыцый, якія перадаюцца з 

пакалення ў пакаленне. Адшліфаваныя часам і колькасцю аўтараў, 

фальклорныя тэксты ўспрымаюцца як аксіѐмы народнага светапогляду, 

з’яўляецца адной з найбольш магутных крыніц гендэрных стэрэатыпаў. З 

прычыны бытавання празаічных жанраў фальклору (іх апавядальнікамі 

з’яўляюцца мужчыны або жанчыны), у тэкстах можна знайсці думкі і 

меркаванні, уласцівыя прадстаўнікам жаночага або мужчынскага полаў. 

Як адзначае даследчыца А. Здравамыслава, у тэкстах фальклорнай 

прозы магчыма вылучыць некалькі структурных кампанентаў гендэрных 

стэрэатыпаў:  

- фізічныя, псіхалагічныя і асобасныя рысы, якія прыпісваюцца 

мужчынам і жанчынам; 

- ролі, сфармуляваныя як веды, навыкі, уменні, характэрныя для 

мужчын і жанчын як ў грамадскай, так і ў асабістай сферы; 

- асаблівасці выхавання хлопцаў і дзяўчат; 

- сацыяльная пазіцыя мужчынскіх і жаночых персанажаў у адносінах 

улады і кіравання [1, 66]. 

На думку Л. Ібрагімавай, пры вывучэнні народнай прозы, а менавіта 

казак і легенд, яскрава праследжваюцца прыметы патрыярхальнага 

сацыяльнага ладу [2, 8].  

Значнасць гендэрнага вывучэння перыду патрыярхату было ўпершыню 

падкрэслена даследчыкамі фемінізму. яны разглядалі патрыярхат як 

эканамічную, сацыяльную і культурную сістэму, узаконеныя адносіны паміж 

поламі. Навукоўцы прытрымліваліся думкі, што дадзены лад забяспечвае 

перавагу мужчын у грамадстве і сям’і. Такая перавага існуе ў самых розных 

формах і відах. Напрыклад, у падзелу працы і абавязкаў, ізаляванні жанчын 

межамі сям’і накіраванні іх дзейнасці выключна на гаспадарку, у канкрэтным 

вылучэнні ―жаночых‖ і ―мужчынскіх‖ родаў дзейнасці, у лінгвістычным 

абмежаванні правоў жанчын, адсутнасці раўнапраўнасці пры атрыманні 

адукацыі і удзелу ў грамадскай і дзяржаўна-палітычнай сферы. 

Патрыярхальныя адносіны маюць сваю асаблівую канструкцыю, так як іх 

становішча ўмацавана ў сістэме кіравання грамадствам. Немагчыма не 

заўважыць, наколькі пры патрыярхальным ладзе жаночая актыўнасць 



падпарадкавана мужчынскай волі, а інтарэсы жанчын знаходзяцца ў 

непасрэднай залежнасці ад патрыярхатнай улады. 

Асноўнай пляцоўкай для рэалізацыі гендэрных ролей, адносін, 

праяўлення гендэрнай псіхалогіі мужчын і жанчын з’яўляецца сям’я. 

Сямейная тэма менш за ўсѐ прадстаўлена ў казках пра жывѐл. Самае яскравае 

апісанне сям’і падаецца ў чарадзейных і бытавых казках, легендах.  

Героем асноўнай масы фальклорнай прозы з’яўляецца малады 

мужчына. У шэрагу казак і легенд апісваецца, як герой з годнасцю 

праходзіць шматлікія выпрабаванні, пры гэтым ў большасці тэкстаў ѐн мае 

сям’ю або валодае роднымі сувязямі. 

Прынамсі, трэба адзначыць, што рэпрэзентацыя патрыярхальнага 

грамадства без наяўнасці ў ім традыцыйнага сямейнага ладу, дзе кожны член 

сямейства надзелены пэўнымі гендэрнымі ролямі, не ўяўляецца магчымым.  

У народнай прозе сустракаецца апісанне ўсіх тыпаў сям’і. Мы назіраем 

як поўную сям’ю, якая складаецца з бацькоў і дзяцей, так і няпоўную, дзе 

прысутнічае толькі адзін з бацькоў – у асноўны бацька – і дзеці або адно 

дзіця. Мацяры-адзіночкі зрэдку сустракаюцца ў легендах, а вось у казкавай 

традыцыі ўсходніх славян амаль невядомы. 

Многія казкавыя сюжэты пабудаваныя вакол сямейных адносін. 

Большасць твораў згодна з казкавай традыцыяй пачынаюцца з таго, што 

згадваюць, як жылі муж з жонкай і з цягам часу ў іх нарадзілася дзіця. 

Ужо з ўступных слоў відаць многія асаблівасці паказанай сям’і. 

Напрыклад, адносіцца сям’я да вышэйшага або ніжэйшага ўзроўню 

грамадства, склад сям’і і т.п.: ―Жыў-быў цар. Ды не меў ѐн дзяцей…‖ (казка 

―Іван сучкін сын залатыя пугавіцы‖) [7, 48]. ―Жыў дзед з бабай. Было ў іх два 

сыны і дачка Палаша…‖ (казка ―Пакацігарошак‖) [7, 137]. 

Тэма шлюбу з’яўляецца сапраўднай гендэрнай праблемай, традыцыяй, 

без якой ўтварэнне сям’і цяжка ўявіць. Не залежна ад жыццѐвых калізій 

галоўнага героя – праходзіць ѐн складаныя выпрабаванні, вызваляе з палону 

цмокаў незнаѐмых прыгажунь або адводзіць небяспеку ад сваѐй уласнай 

сям’і, у большасці выпадкаў завяршэннем сюжэта становіцца вяселле 

галоўнага героя або гераіні. Такая тыповая развязка сюжэта можа 

разглядацца як указанне на ідэю пра тое, што ўтварэнне сям’і з’яўляецца 

абавязковым для кожнага члена грамадства. 

У пераважнай колькасці тэкстаў фальклорнай прозы прысутнічае 

думка, што дарослыя дзеці абавязкова павінны ажаніцца, каб стварыць 

уласныя сем’і. Так, у рускай казцы ―Царэўна-лягушка‖ бацька нават пайшоў 

на нестандартныя варыянты выбару нявест для сваіх сыноў, каб хутчэй 

ажаніць сваіх дзяцей і самому пракантраляваць непарыўнасць роду і 

спадчыннай пераемнасці [4]. 

Трэба звярнуць увагу на тое, што згоды ніводнай гераіні – ні купечай 

дачкі, ні жабы – на шлюб ніхто не пытаў. Як адзначае Н. Пушкарова, 

пытанне ―быць або не быць шлюбу‖ фальклорная проза звужае да пытання 

―за кім быць‖ [3, 169].  



Зрэдку сустракаецца апісанне сям’і, дзе ўдава або ўдавец выхоўвае 

дзіця ў адзіноце. Прыкладам можа з’яўляцца ўкраінская легенда ―Кармалюк і 

бедная ўдова‖: ―І толькі адна бедная ўдова — ні сіл у яе, ні багацтва — сядіць 

на сваім мяшэчку і плача, горкімі слязамі заліваецца, няма ѐй доступу да 

жорана, не праціскаецца яна туды паміж багачамі. А яны знай мелюць сабе 

да з яе, з беднай жанчыны, пасмейваюцца... А дома ў яе дзеткі малыя, сіраты 

галодныя, маці марна чакаюць…‖ [6, 248]. Пры апісанні жыцця ўдавы ў 

феадальным грамадстве апавядальнік мімаволі перадае ўсеагульнае ўяўленне 

пра нешчаслівасць жанчыны, якая засталася без мужа і вымушана адна 

выхоўваць дзяцей. 

У святле гендэрнага пытання можны разглядаць і тэму нараджэння 

патомства ў казках і легендах. Як адзначае Л. Ібрагімава, нараджэнне дзяцей 

мужчынскага полу ў патрыярхальным грамадстве вельмі высока цанілася. 

Бацькі марылі пра сына – прадаўжальніка роду, сямейнага рамяства, пра 

спадкаемца трону. Нараджэнне дзяўчат у родзе з’яўлялася менш пажадана, 

так як пры выдачы іх замуж сямейная гаспадарка фактычна назаўсѐды 

губляла аднаго працаўніка, што было эканамічна невыгодна. Такім чынам, 

жанчына, якая нарадзіла сына, карысталася асаблівай пашанай і павагай 

грамадства [2, 11]. 

У фальклорнай прозе жанчыне нават не даецца мажлівасці нарадзіць 

кагосьці іншага, акрамя хлопчыка. Калі ў сям’і доўга не было дзяцей, калі 

жанчына цяжарная ад незвычайнага мужа – мядзведзя, то народзіцца 

абавязкова хлопчык. Нараджэнне нават незвычайнай дачкі адбываецца 

звычайна і часцей за ўсѐ ў тэксце адзначаецца як факт: ―Жыў адзін бедны 

чалавек з жонкаю. Нарадзілася ў іх дачка...‖ (казка ―Разумная дачка‖) [5, 218]. 

Пры апісанні сферы ўнутрысямейных адносін кожны персанаж 

надзелены характэрнымі абавязкамі і ўласнымі ролямі. У казкавай сям’і 

мужык валодае больш высокім статусам ў параўнанні са сваѐй жонкай. 

Жанчыны прызнаюць сваѐ падпарадкаванае становішча ў сям’і. 

Аўтарытарызм гаспадыні дома (у асноўным вобраз мачахі, сварлівай жонкі) – 

вялікае зло, мужчына, які не здатны падпарадкаваць сабе жанчыну – 

памочнік злых сіл.  

Акрамя таго, дзеці таксама падуладныя волі бацькі. У казках і легендах 

усходніх славян бацькі выяўляюць свой уплыў пасродкам парад і павучаняў. 

Бацька, які навучае сына дабру, жыць у згодзе – вельмі часта сустракаемы 

персанаж. Гэта з’ява знайшла сваѐ адлюстраванне нават у назвах: ―Бацькаў 

дар‖, ―Не лезь папярод бацькі ў пекла‖, ―Бацькавы парады‖ і інш. 

Даследчыкі гендэрнай псіхалогіі сцвярджаюць, што шматлікімі гендэрнымі 

адрозненнямі людзі абавязаны культуры і сацыялізацыі, а не біялагічным 

адрозненням паміж жанчынамі і мужчынамі. На думку Л. Ібрагімавай, 

дадзеная з’ява, якая называецца нарматыўным ціскам, мае важнае значэнне 

для прыняцця людзьмі гендэрных ролей. Усе веды, выпрацаваныя чалавекам 

адносна сваіх гендэрных паводзін, укладаюцца ў яго свядомасць у выглядзе 

гендэрных схем [2, 12].  



Даследчыкі адзначаюць цеснае перапляценне гендэрных стэрэатыпаў і 

паводзін персанажаў, іх адпаведнасць сацыяльным нормам патрыярхатнага 

грамадства. 

Трэба адзначыць, што ў казках, як правіла, прасочваецца выразны 

падзел на станоўчых і адмоўных персанажаў, у залежнасці ад выканання 

сацыяльных норм і належных гендэрных ролей, даецца высокая ацэнка 

светабачанню і паводзінам станоўчых герояў. Так, у рускай казцы ―Іван-

царэвіч і воўк‖ старэйшыя браты забіваюць Івана, яны асуджаюцца казкай за 

сваю слабадушнасць і слабахарактарнасць, недарэчныя для паводзін 

сапраўднага мужчыны [4]. 

На думку Н. Пушкаровай, казкі, у меншай ступені легенды, 

пацвярджаюць той факт, што актыўны жаночы жыццѐвы сцэнарый звычайна 

падвяргаўся падаўленню, выцясненню, у той час як пакорлівыя ―Папялушкі‖ 

усхваляліся і успяваліся. Казкі ў гэтым сэнсе былі толькі крупінкай агульнай 

традыцыйнай ідэалогіі, у якой сацыяльна актыўныя прадстаўніцы прыгожага 

полу асуджаліся, выганяліся, а падчас і спальваліся на вогнішчы як ведзьмы 

[3, 171].  

Галоўная гераіня тых фальклорных твораў, дзе дзейнічаюць персанажы 

ўвасобленай жаноцкасці, як правіла, з дзяцінства – напалову сірата і жыве 

спачатку з бацькам. Казка распавядае пра тое, як бацька знаходзіць сабе 

новую жонку, спадзяецца, што яна будзе добрай маткай для яго дачкі. Аднак 

мачыха аказваецца злой, ненавідзіць падчарыцу, прыцясняе яе, катуе рознай 

працай і інш. Жорсткія, аўтарытарныя адносіны злой мачыхі ідуць гераіні 

чамусці на карысць. Яна не грубіяніць, не становіцца дзѐрзкай, а пакрыху 

набывае неабходныя навыкі для ўвасаблення паспяховага жыццѐвага 

сцэнарыя з пункту погляду традыцыйнай сямейнай маралі, традыцыйнага 

разумення жаночага шчасця.  

Жаніх (муж) – галоўная ўзнагарода гераіні фальклорных тэкстаў. 

Пазбаўленне магчымасці выйсці замуж – галоўнае пакаранне для 

несапраўднай гераіні (лянотніцы, стрыечных сясцѐр). ―Дрэнная‖ жонка 

гаспадарыць у хаце ў пачатку твора і яе чакае пакаранне ў канцы, а ―добрая‖ 

жанчына прыгнечана напачатку, але пад канец застаецца ў выігрышы. Так 

выглядае зафіксаваная ў фальклорнай прозе схема гендэрнага выхавання 

сапраўдных жанчын, якія б падыходзілі для сапраўдных мужчын-герояў. 

Ва ўсіх творах з актыўна дзеючымі жаночымі персанажамі размова ідзе 

часцей за ўсѐ пра дзяўчын, кемлівых, разумных, смелых, рашучых, 

гарэзлівых. На думку Н. Пушкаровай, пасля шлюбу накіраванасць сімпатый 

казачнікаў мяняюцца: спрытная і дасціпная дзяўчына раптам ператвараецца ў 

сварлівую, прыгодную для насмешак, жонку пры мужу. Такая змена нічым 

не матывавана, акрамя жаданнем зберагаць і аднаўляць той светапарадак, у 

якім мужчыны – уладараць, а жанчыны – падпарадкоўваюцца [3, 175]. 

Такім чынам, у фальклорнай прозе ўсходніх славян праяўляюцца 

гендэрныя стэрэатыпы патрыярхальнага ладу. Асноўнымі матывамі твораў 



становяцца імкненне да самасцвярджэння героя праз рознага кшалту 

выпрабаванні, стварэнне сям’і і прадаўжэнне роду. Яскрава прасочваюцца 

пазіцыі актыўнага дзеяння мужчын-уладароў і пасіўнага прыстасавання да іх 

жанчын. Кемлівасць, прыгажосць, паслухмянасць казкавых дзяўчат 

з’яўляюцца неабходнымі рысамі для паспяховай рэалізацыі сябе як жанчыны 

ў свеце мужчын-асілкаў.  
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