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НЕКАТОРЫЯ ПЫТАННІ ВЫКЛАДАННЯ ДЫСЦЫПЛІНЫ 

«СЛАВЯНСКАЯ МІФАЛОГІЯ» НА ФІЛАЛАГІЧНЫМ ФАКУЛЬТЭЦЕ 

БДУ 

 

Дысцыпліна «Славянская міфалогія» ўведзена ў планы выкладання на 

філалагічным факультэце (а затым і ў адукацыйныя стандарты) у 1991 г. па 

ініцыятыве загадчыка кафедры беларускай літаратуры і дэкана філалагічнага 

факультэта доктара філалагічных навук, прафесара, член-карэспандэнта НАН 

РБ Алега Антонавіча Лойкі. Ён прапанаваў распрацаваць і чытаць курс мне, 

паколькі я, у той час дацэнт кафедры беларускай літаратуры, кіравала 

спецсемінарам «Міфапаэтычная творчасць» і публікавала на тэму міфалогіі 

артыкулы ў навукова-метадычным часопісе «Беларуская мова і літаратура ў 

школе» (у далейшым – «Роднае слова»). 

Курс на працягу многіх гадоў карэкціраваўся, удасканальваўся. 

Цяперашнім часам ѐн чытаецца для студэнтаў спецыяльнасцей «беларуская 

філалогія», «руская філалогія», «славянская філалогія». Асабіста я чытаю на 

аддзяленнях беларускай і рускай філалогіі.  

Мною распрацаваны Тыпавая праграма (зацверджана ў 2005 г.), 

вучэбныя праграмы, тэксты лекцый на беларускай і рускай мовах, пытанні 

для залікаў, тэсты, заданні для практычных заняткаў, тэматыка курсавых і 

дыпломных работ. Некалькі гадоў таму да чытання курса, у прыватнасці на 

аддзяленні славянскай філалогіі, далучылася доктар філалагічных навук, 

прафесар кафедры беларускай літаратуры і культуры Ірына Валер’еўна 

Казакова. 

У першыя гады чытання дысцыпліны колькасць гадзін на яе была 

большая, чым сѐння, акрамя таго, прадугледжваўся экзамен, а не залік, як 

сѐння. І гэта правільна, бо прадмет для І курса надзвычай складаны, а веды па 

ім патрабуюцца на працягу ўсяго навучання ва ўніверсітэце. Значыць, 

неабходны экзамен як больш дасканалая форма кантролю ведаў. На сѐнняшні 

момант дысцыпліна чытаецца на працягу 34 гадзін, з іх 20 гадзін –  лекцыі. 

Канцэпцыя дысцыпліны прадугледжвае знаѐмства студэнтаў не толькі 

са славянскімі (перш за ўсѐ беларускай, рускай, украінскай, сербскай, 

польскай, чэшскай) сістэмамі міфалогій, але часткова і з антычнай (у плане 

параўнання), абмежавана – з усходняй міфалогіяй. Такі метад – параўнаўчы – 

бачыцца найбольш прадуктыўным менавіта для названай дысцыпліны, бо 

шмат якія элементы славянскай міфалогіі, што не захаваліся ў пісьмовых 

помніках, можна рэканструяваць на падставе параўнання з міфалогіяй іншых 

народаў, паколькі мадэлі ў многім аднолькавыя.  

«Славянская міфалогія» з’яўляецца дысцыплінай прэпедыўтычнай па 

сваѐй сутнасці і арыентаванай на цэласную наватарскую метадалогію, што 

мае на мэце кардынальныя зрухі ва ўсѐй сістэме філалагічнага навучання. У 

наш час міфалогія разглядаецца не проста як збор паданняў і легенд, але як 

анталогія, як аснова чалавечай культуры, як паэтычная філасофія, як 



непасрэдны выток фальклору і прыгожага пісьменства, як найважнейшая 

база шмат якіх псіхічных працэсаў і з’яў не толькі старажытнасці, але і 

сучаснага жыцця. З пункту гледжання міфалогіі  вывучаецца мова, семіѐтыка, 

тэорыя інфармацыі, псіхалогія, культуралогія. Праз міфалагічныя ўстаноўкі 

лепш бачацца сучасны сацыяльны, ідэалагічны, эстэтычны стан грамадства. 

Без міфалогіі ўжо немагчыма авалодаць тэорыяй літаратуры (паходжанне 

тропаў), зразумець сучасныя напрамкі ў літаратуры (напрыклад, 

постмадэрнізм), гісторыяй культуры, дзе  рэлігійныя уяўленні, рытуалы – 

важнейшая частка спадчыны чалавецтва. З гэтага пункту гледжання 

вывучэнне міфалогіі аказваецца надзвычай важным і перспектыўным у плане 

азнаямлення студэнтаў з асновамі філалагічнай навукі ў цэлым у яе сувязі з 

псіхалогіяй і культуралогіяй, а таксама вывучэння літаратуры ў шырокім 

культуралагічным кантэксце. Менавіта з такіх пазіцый складзена праграма 

дысцыпліны і адпаведна курс лекцый. Праз міфалогію мова і мастацкая 

літаратура паўстаюць ў новым, нечаканым, ракурсе, а кантэкст увогуле 

немагчыма разглядаць, абмінаючы тэорыю архетыпаў і асноўныя 

ўніверсальныя міфалагемы. 

Мэта дысцыпліны – пазнаѐміць студэнтаў з міфалогіяй як формай 

свядомасці, якая з’яўляецца асновай культуры ў цэлым, яе формаў: мовы, 

фальклору, літаратуры, рэлігіі, мастацтва; канцэптуальна і шматаспектна 

даследаваць праяўленне міфалагічнага мыслення як структураўтваральнай і 

тропаўтваральнай парадыгмы фальклорных і літаратурных твораў. 

У выніку вывучэння курса славянскай міфалогіі студэнты павінны 

ведаць: 

– значэнне міфалогіі як сукупнай паэтычнай спадчыны продкаў,  

увасобленай ў мове і ў сюжэтах літаратурных твораў; 

– асаблівасці міфалагічнага мыслення, з якога прадуцыруюцца 

ўніверсальныя культурныя сімвалы – архетыпы; 

– развіццѐ міфалогіі побач з развіццѐм мовы;  

– сэнс міфалогіі як асновы грамадскай этыкі і народнай маралі, 

адлюстраваных таксама і ў канкрэтных творах мастацкай літаратуры; 

– адрозненне навукі, якая гаворыць аб прычынах тых ці іншых з’яў, і 

міфалогіі (рэлігіі), якая паказвае мэту чалавечага жыцця і дае адчуць 

здольнасць чалавека да звышпачуццѐвага ўспрыняцця;  

– у сувязі з вывучэннем міфалогіі і этнічных сімвалаў, праяўленых у 

нацыянальнай літаратуры, ведаць некаторыя праблемы псіхалогіі творчасці; 

– міфалагічныя сістэмы: ведыйскую, грэчаскую антычную,  рымскую 

антычную, кельцкую, германа-скандынаўскую, славянскую. 

Павінны ўмець:  

– праводзіць этымалогію слоў нацыянальнай мовы, што дае 

магчымасць больш глыбока і разумець тропіку літаратурных твораў; 

– звязваць міфалагізм і тыповасць у мастацкай творчасці; 

– бачыць міфалагічныя мадэлі чалавечых паводзін, выяўленыя ў 

фальклорных і літаратурных казках; праз казачную творчасць авалодаць 

прынцыпамі дзеяння чалавечай фантазіі; 



– праводзіць аналіз генезісу літаратурных тропаў у сувязі з міфалогіяй. 

Неабходна адзначыць, што распрацаваны мною курс лекцый поўнасцю 

аўтарскі. Прычым асаблівасцю яго з’яўляецца звяртанне практычна ў кожнай 

лекцыі да хрысціянскай рэлігіі: паказваецца агульнасць некаторых 

прынцыпаў, на якіх заснавана язычніцкая рэлігія і рэлігія сусветная. У аснове 

такой канцэпцыі – мая ўласная ідэя пра тое, што розумы чалавечыя праз 

язычніцтва Вышэйшымі Сіламі рыхтаваліся да ўспрыняцця па-філасофску 

больш складанай хрысціянскай рэлігіі. 

Аўтарскай з’яўляецца і структура курса лекцый. У аснову пакладзены 

не аповед пра розных міфалагічных істот (фактычна гэтаму прысвечана 

толькі адна лекцыя), а  пэўныя тыпы міфаў: касмаганічныя, каляндарныя, 

эсхаталагічныя, гераічныя і інш. Паколькі я, акрамя дадзенай дысцыпліны, 

чытала і чытаю іншыя дысцыпліны – «Гісторыя і тэорыя сусветнай 

культуры», «Беларуская літаратура ХХ–ХХІ стст.», «Тэорыя літаратуры», то 

я ведаю, якія веды па міфалогіі найбольш запатрабаваныя менавіта па гэтых 

(а таксама па некаторых іншых) дысцыплінах. 

Акрамя «Ўступу» і «Заключэння», дысцыпліна падзяляецца на 

наступныя раздзелы: 

Раздзел 1. Вытокі міфалогіі і яе раннія формы. 

Раздзел 2. Касмагонія і касмалогія. 

Раздзел 3. Космас – гісторыя  – народ. 

Раздзел 4. Чалавек і кола яго жыцця. Чалавек і яго Дом. 

На працягу 2008/2009 і 2009/2010 вучэбных гадоў я на васьмі лекцыях з 

дзесяці паказваю студэнтам каляровыя слайды па дысцыпліне – жывапіснае  

ўвасабленне міфаў ці міфалагічных істот. Яны ў многім дапамагаюць 

студэнтам зразумець вобразнасць, сімвалізм міфалагічных паняццяў і 

персанажаў. Наколькі мне вядома, ні адзін выкладчык у такой вялікай 

ступені не выкарыстоўвае прэзентацыю на лекцыях. 

Па дысцыпліне мною падрыхтаваны і выдадзены наступныя манаграфіі 

і вучэбныя дапаможнікі: «Беларуская класічная літаратура і міфалогія» 

(2001), «Беларуская класічная літаратурная традыцыя і міфалогія» (2001), 

«Беларуская літаратура і міфалогія» (2008),  «Міфалогія Беларусі» (пад 

грыфам) (2000), «Славянская міфалогія» (2005), «Беларуская класічная 

літаратурная традыцыя і міфалогія» (2001), «Міфалогія і літаратура» (2004), 

«Эсхатология» (2005), «Кітайскі каляндар і славянскі міфалагічны 

бесціярыум» (2007), «Китайский народный календарь и славянские 

мифологические параллели» (2010) і інш. Дзіўна, аднак, тое, што кніг гэтых 

няма нават у Нацыянальнай бібліятэцы, хоць выходзілі яны амаль усе ў 

дзяржаўных выдавецтвах. 

 

 


