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 У 2004 годзе ўсѐ славянства будзе адзначаць у прамым сэнсе  

легендарную дату ў беларускай гісторыі – 220-годдзе з дня нараджэння 

пачынальніка славянскай фалькларыстыкі беларуса Зарыяна Даленгі-

Хадакоўскага,  які паралельна з выдатным сербам Вукам Караджычам  

распачаў народазнаўства на захадзе і ўсходзе Славіі.  

          Выдатны славіст Зарыян Даленга-Хадакоўскі (сапраўднае імя Адам 

Чарноцкі) нарадзіўся 24 снежня 1784 года ў маѐнтку Гайна Барысаўскага 

павета цяперашняга Лагойскага раѐна. Ён быў адвакатам у Мінску, працаваў 

у многіх вядомых кнігазборах, у тым ліку і ў Чартарыйскім, вывучаў 

старажытныя беларускія акты і граматы ў мінскіх архівах. За ўдзел у 

паўстанні  Адам Чарноцкі  быў сасланы на катаргу, збег адтуль і з фінансавай 

дапамогай Расійскай акадэміі навук усѐ жыццѐ вѐў навуковыя даследаванні 

пад псеўданімам і прыдуманай біяграфіяй. 

         Адпаведна абранаму мнагазначнаму псеўданіму Хадакоўскі многа 

вандраваў, збіраў археаграфічныя матэрыялы, запісваў абрады, песні і 

дыялекты, пераважна на Палессі, даследаваў гарадзішчы каля Бярэсця, 

Турава, Гомеля, Магілѐва, у Бабруйскім павеце, Старым сяле Віцебскага 

павета, Віцебску і Полацку.        

         Амаль два стагоддзі назад, папярэдне даследаваўшы Карпацкі рэгіѐн, у 

палатнянай світцы, з заткнутай сенам бутэлечкай самагону ў правай кішэні 

на ўсякі выпадак, босым у летні час пачынальнік славянскай фалькларыстыкі 

прайшоў прарадзіму славян Палессе ад Карпат да Гомеля і сваімі шматлікімі 

грунтоўнымі працамі заклаў асновы славянскай фалькларыстыкі.  

              Актуальнай і для нашага часу з’яўляецца праца вучонага «Славянства 

да хрысціянства» (1818), дзе ўпершыню паказана унікальнасць 

старажытнаславянскай абрадавай культуры і месца фальклору ў ѐй у 

дахрысціянскі перыяд, распрацаваны кірункі комплексных даследаванняў 

гісторыі і культуры славянскіх народаў. Далейшае развіццѐ яны атрымалі ў 



працах Хадакоўскага «Даследаванне адносна рускай гісторыі» (1819), 

«Праект вучонага падарожжа па Расіі для вытлумачэння старажытнай 

славянскай гісторыі» (1820) і «Гістарычная сістэма Хадакоўскага» (1838). 

        Большасць сабраных славістам матэрыялаў, значная частка якіх 

знаходзіцца зараз у Тарнопальскім краязнаўчым музеі на Украіне, не 

апублікавана, таму выключную каштоўнасць мае выдадзены ў 1974 годзе ў 

Кіеве зборнік «Украіньскі народні пісьні в записах Зоріана Доленги 

Ходаковського», дзе шырока прадстаўлены запісы з Беларускага Палесся 

(тут, напрыклад, упершыню апублікаваны запіс карагода з радзімічскага 

абраду ваджэння і пахавання стралы «Як пушчу стралу дай па ўсѐм сялу»). 

Археолаг Хадакоўскі абгрунтаваў тэорыю ўзнікнення гарадзішчаў, як 

фалькларыст і мовавед распрацаваў прынцыпы збору фальклору і дыялектаў, 

акцэнтаваў увагу на вялікай каштоўнасці тапанімічных паданняў  для 

гістарычных даследаванняў.  

Фальклорны архіў Хадакоўскага паралельна са зборам серба Вука 

Караджыча – першы і самы багаты збор фальклору славянскіх народаў па 

колькасці запісаў і па велічыні ахопленай тэрыторыі, а праца вучонага – 

пачатак сістэматызаванага запісу з навуковай пашпартызацыяй і сістэмным 

навуковым падыходам да даследавання фальклору славянскіх народаў. Яна 

стала асновай для вызначэння прарадзімы славян, славянскага этнагенезу, 

праграмай для навуковых аб’яднанняў Беларусі, Расіі, Украіны і Польшчы. 

У гутарках з аўтарам гэтых нататак выдатны даследчык сучаснай 

Славіі, праўнук Льва Талстога і ўраджэнец Сербіі, акадэмік Расійскай, 

Македонскай і Аўстрыйскай акадэмій навук Мікіта Талстой, 80-годдзе якога 

шырока адзначалася на Беларусі ў 2003 годзе, сцвярджаў, што мы 

«лѐгкадумна і памылкова недаацэньваем» праславянскую культуру і яе 

даследчыкаў. З 1962 года і да самай знішчальнай для этнічнай культуры 

ўсходніх славян Чарнобыльскай катастрофы 1986 года  Мікіта Талстой 

выключна своечасова і пладатворна, з прыцягненнем шырокіх навуковых 

колаў Мінска, Гомеля, Мазыра, Кіева, Чарнігава, Жытоміра, Масквы, 

Пецярбурга і Бранска паўтарыў навуковы подзвіг З. Даленгі-Хадакоўскага. 

Вынікам яго працы стала стварэнне самастойнай галіны філалогіі – 

этналінгвістыкі, значэнне якой для даследавання этнічнай культуры нельга 

пераацаніць. Дзякуючы шматлікім шматлікім грунтоўным працам Мікіты 

Талстога, навукова-метадычнаму «Палескаму этналінгвістычнаму зборніку»,  

этналінгвістычным архівам у Інстытуце славістыкі Расійскай акадэміі навук, 

Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі і фальклорнаму архіву Навукова-

даследчай лабараторыі беларускага фальклору Белдзяржуніверсітэта была 

закладзена аснова для далейшых даследаванняў славянскай народнай 

культуры на сучасным навуковым узроўні. 

У 2003 годзе споўнілася 80 год з дня нараджэння выдатнага рускага 

этналінгвіста Мікіты Ільіча Талстога (1923 ― 1996). Ён нарадзіўся ў горадзе 

Вршац (Сербія) у сям’і ўнука Льва Талстога Ільі і Вольгі Талстых, даследаваў 

духоўную культуру славянскіх народаў, іх мовы, дыялекты, фальклор, 

тапаніміку, этнаграфію і гісторыю.  Доктар філалагічных навук (1972), 



прафесар (1973), член Расійскай, Македонскай і Аўстрыйскай акадэмій 

навук, ѐн з 1954 года пачаў вялікую працу па стварэнню этналінгвістыкі як 

самастойнай галіны філалогіі, спачатку ў Расіі ў Інстытуце славістыкі і 

балканістыкі ў Маскве, а з 1962 года і на Беларусі. Пад яго ўздзеяннем 

узніклі школы этналінгвістаў у Мінску, Гомелі, Мазыры, Бранску, Чарнігаве, 

Жытоміры і многіх іншых гарадах. Абрадавая культура, па яго ўласнаму 

выказванню, «гэтага унікальнага рэгіѐна для даследчыка 

старажытнаславянскага перыяду» была для вучонага прадметам глыбокага 

зацікаўлення і даследавання на працягу ўсяго апошняга перыяду жыцця. 

З 1968 года ѐн арганізоўваў і ўзначальваў да самай Чарнобыльскай 

катастрофы 1986 года спачатку дыялекталагічныя, а з 1975 – комплексныя 

этналінгвістычныя экспедыцыі сіламі створаных ім этналінгвістычных 

цэнтраў на Палессі, вынікам якіх стаў багаты Палескі архіў у Маскве ў 

цяперашнім Інстытуце славістыкі РАН. Матэрыялы яго выдаваліся ў 

зборніках: «Лексіка Палесся: Матэрыялы для дыялектнага слоўніка» (1968); 

«Палессе: Лінгвістыка. Археалогія. Тапаніміка» (1968); «Лексіка Палесся ў 

прасторы і часе» (1971); «Палескі этналінгвістычны зборнік. Матэрыялы і 

даследаванні» (1983). У іх М. Талстой выступае як аўтар, сааўтар і  рэдактар 

прац «Аб даследаванні палескай лексікі», «Вызыванне дажджу на Палессі», 

«Аб задачах этналінгвістычнага даследавання Палесся», «Аб рэканструкцыі 

праславянской фразеалогіі», «Вербальны тэкст як  ключ да семантыкі 

абраду», «Аб прадмеце этналінгвістыкі і яе ролі ў вывучэнні мовы і этнасу», 

«Заўвагі па славянскай дэманалогіі», «Са славянскіх этнакультурных 

старажытнасцей», «Народная этымалогія і структура славянскага 

рытуальнага тэксту», «Слова ў абрадавым тэксце»,  «Міфалагічнае ў 

славянскай народнай паэзіі» і шматлікіх іншых. Значнай з’явай у навуцы 

стала яго манаграфія «Мова і народная культура» (М.,1995).     

З вынікамі палескіх даследаванняў Мікіта Талстой пастаянна знаѐміў 

навуковую грамадскасць на разнастайных канферэнцыях, усеславянскіх 

форумах, з’ездах, публікаваў іх у кнізе «Праблемы славянскай этнаграфіі» і 

серыйным выданні «Славянскі і балканскі фальклор», якое друкуецца з 1978 

года. 

Выдатна адзначыла юбілей мужа Святлана Талстая – прадаўжальніца 

яго справы, загадчык сектара этналінгвістыкі і фальклору Інстытута 

славістыкі РАН. Як укладальнік і адказны рэдактар, яна падрыхтавала 

фундаментальнае выніковае выданне прац Мікіты Талстога «Нарысы 

славянскага язычніцтва» (М., 2003), якое, няма сумнення, будзе 

метадалагічнай асновай дзейнасці этналінгвістаў, моваведаў, фалькларыстаў і 

гісторыкаў культуры ў ХХІ стагоддзі. 

        Праўнук Льва Талстога, таленавіты даследчык духоўнай культуры 

славянскіх народаў, Мікіта Талстой сцвердзіў унікальнасць старажытнай 

культуры Палесся. 

 

 


