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СПЕЦЫФІКА ЛІРЫЗАЦЫІ АПОВЕДУ Ў БЕЛАРУСКІХ 

ЧАРАДЗЕЙНЫХ КАЗКАХ 

 

Адной з асаблівасцей лірызацыі паведамлення ў беларускіх 

чарадзейных казках з’яўляецца звяртанне апавядальнікаў казак да перадачы 

эмацыянальных перажыванняў герояў. 

Звычайна эмацыйная сфера ў казках не была аб’ектам увагі беларускіх 

даследчыкаў народнай творчасці, хоць самі казкі вывучаны дастаткова поўна 

і ў розных аспектах. Але асаблівасць жанру казак – менавіта закрытасць 

псіхалагічнага жыцця герояў. Нават знешнасць персанажаў  апісваецца 

надзвычай лаканічна. Наратыў казкі ў цэлым стрыманы, таму што мэта 

аповеду – на першы погляд – пераказ незвычайных падзей, прыгод герояў, 

магічных дзеянняў. Праўда, можна меркаваць, што далёка не ўсе коды казкі 

разгаданы, і законы псіхічнага ўздзеяння чалавека на чалавека і чалавека на 

жывую прыроду тут таксама  прысутнічаюць, але зашыфравана. Разгадка 

шыфраў – задача наступных, якія ідуць за намі, пакаленняў даследчыкаў 

фальклору. Мы пакуль што засяродзімся на ўласна сюжэце і манеры аповеду, 

бо і тут яшчэ шмат засталося загадак. 

Фабула ў казцы заўсёды на першым месцы, і перадача яе патрабуе 

лаканізму, эканоміі ў сродках выяўлення. Апавядальны прынцып, 

характэрны для чарадзейнай казкі, накіраваны на тое, каб вылучыць касцяк 

сюжэта – менавіта фабулу, даць яе выразныя абрысы, паставіць у цэнтр увагі. 

Такая спецыфіка паэтыкі казкі тлумачыцца, відаць, яе паходжаннем ад міфа, 

які прадстаўляў рэальнасць вышэйшага парадку або сакральны аспект у 

звычайнай рэальнасці. Фабула як стрыжань казкі акрэслівае якраз міф, без 

якога казка проста не можа існаваць. Праўда, яна згубіла сакральны аспект, 

пачала ўспрымацца як вымысел, але затое паступова набыла спецыфічна 

мастацкія ўласцівасці. 

Казка ў сваіх шматлікіх жанравых функцыях развівалася ў часе. І тут 

велізарнае значэнне мае паняцце калектыўнага аўтара, а менавіта 

непасрэдных апавядальнікаў казак. Праўда, даследчыкі вымушаны  

абмяжоўвацца дастаткова кароткім перыядам агляду асоб казачнікаў, 

пачынаючы ў асноўным з пачатку ХІХ ст., калі, уласна, і пачалося навуковае 

збіранне скарбаў народнай творчасці. Але аналіз нават двухсотгадовай эпохі 

запісвання фальклору дапамог бы выйсці на некаторыя заканамернасці даволі 

шырокага плана, у прыватнасці ўплыву гістарычных абставін на 

апавядальнікаў казак і ўзаемадзеянне літаратуры ды фальклору. 

У дадзенай працы мы абмяжуемся творчасцю надзвычай таленавітага 

казачніка Рэдкага, сорак казак ад якога запісаў А. Сержпутоўскі ў канцы ХІХ 

– пачатку ХХ стст., не згадваючы яго імені. У той час Рэдкаму было ўжо каля 

100 гадоў, жыў ён у вёсцы Вялікі Рожан Салігорскага раёна. У энцыклапедыі 

«Беларускі фальклор» у спецыяльным артыкуле, прысвечаным  



апавядальніку, пра яго сказана: «У традыцыйныя сюжэты ён дадаваў 

незвычайныя акалічнасці, упрыгожваў іх вобразным апісаннем прыроды, 

падрабязна перадаваў душэўны стан дзейных асоб, перапыняў расказ пра 

незвычайныя падзеі павучальным роздумам» [2, 471]. 

У адрозненне ад іншых казачнікаў, якія часта мелі прыхільнасць да 

нейкіх канкрэтных сродкаў выяўлення, напрыклад, да дыялогаў (некаторыя 

казкі ўяўляюць сабою амаль суцэльны дыялог), Рэдкі імкнуўся менавіта да 

разнастайнасці мастацкіх прыёмаў аповеду. У прыватнасці карыстаўся ён 

перадачай эмацыянальнай рэакцыі герояў на тыя ці іншыя падзеі, прычым 

карыстаўся творча, з улікам сюжэта казкі. Адна з іх – «Каваль» – узыходзіць, 

мяркуючы па шмат якіх сюжэтных паказчыках, да надзвычай архаічных 

часоў – эпохі, магчыма, пачатку жалезнага веку. У самым старажытным 

рэлігійным помніку чалавецтва – іранскай «Авесце» – менавіта Каваль бярэ 

ўдзел у цэнтральным міфе кнігі – пра бога-цывілізатара Джамшыда, ды і сам 

Каваль з’яўляецца дэміургам, культурным героем, інакш кажучы, такім 

героем, які стварае або здабывае культурныя даброты. У Бібліі згадваецца 

першы каваль Тувалкаін. Каваль Ільмарынен у фінскім эпасе выкаваў 

нябесны звод, сонца, зоркі і цудоўныя рэчы, тыпу млына Сампа. Ва ўсіх 

славянскіх народаў атрыбутамі кавальскай справы надзелены надзвычай 

важныя персанажы, нават багі, напрыклад Сварог. Кавалём лічыўся і 

хрысціянскі Ілля Прарок. Распаўсюджаны фальклорны матыў – «суперніцтва 

Каваля і чорта» [4, 21] – адбіўся і ў літаратуры, напрыклад, у аповесці  

Мікалая Гогаля «Ноч перад Калядамі».  

Казка «Каваль», запісаная ад Рэдкага, мае разгалінаваны сюжэт са 

шматлікімі перыпетыямі. Можна не сумнявацца, што ў яе аснове – міфы і пра 

Бога, і пра культурнага героя, інакш кажучы, фабула, як часта ў Рэдкага, 

кантамінаваная. Тут, бясспрэчна, адбіліся і татэмістычныя ўяўленні, бо на 

працягу ўсяго дзеяння ў казцы дзейнічаюць шматлікія жывёлы: мядзведзі, 

коні, мыш, пчала. Выключна цікавай асаблівасцю казкі з’яўляецца перадача ў 

ёй эмоцый жывёл: конь заржаў ад радасці; мыш вярнулася смутная; 

мядзведзіца ўбачыла, што жанчына, будучая маці Каваля, выратавала яе 

медзведзянят, і «дзякуе ёй: прыпадае к нагам і ліжа іх, раве, а слёзы з ачоў 

так і цякуць» [5, 317]. Мядзведзіца ў выражэнні сваіх эмоцый блізкая да 

чалавека, зусім не адрозніваецца ад гераіні, якая ў драматычны момант  

жыцця «плача, рукі ломіць, рве на сабе косы ды ўбіваецца, да галосіць на ўсё 

сяло» [5, 318]. Сталы чалавек – апавядальнік – не раз назіраў падобныя сцэны 

ў вёсцы, бо доля беларускай жанчыны – горкая, цяжкая, ёй шмат чаго 

прыходзілася перажываць, і, не маючы фактычнай свабоды, яна мела 

прывілею – свабоду ў выяўленні пачуццяў, зусім нярэдка – на людзях. Але 

нават мужны і магутны мужчына Каваль у аповедзе Рэдкага схільны да 

выяўлення эмоцый: яму так шкода стала свайго каня, што «чуць не заплакаў» 

[5, 321]. Казачнік часам нават гіпербалізуе эмацыянальны стан герояў, 

напрыклад: «Спалохаўся Каваль, як убачыў цара, так спалохаўся, што не 

ведае, чаго ён і прыйшоў» [5, 321]. Або: «От раз зрабілася яму так 

моташна, што й жыць не мажэ: ходзіць засмуцоны, бы пад зямлёю» [5, 



327]. Звычайна такая дэталізацыя ў выяўленні пачуццяў для жанру казкі 

абсалютна не характэрна. 

Але калі ў казцы «Каваль» героі або смуткуюць, плачуць, або 

радуюцца, то ў казцы «Каваль-багатыр», якая, безумоўна, працягвае прыгоды 

менавіта культурнага героя, персанажы ўжо і зайздросцяць адзін аднаму, і 

дзівяцца, і злуюцца (напрыклад, каваль на змея, на пугача). 

Каваль-багатыр – тыповы для чарадзейных казак асілак. Вядомы 

беларускі фалькларыст К. П. Кабашнікаў адзначае: «Валодаючы незвычайнай 

сілай, героі-асілкі прыцягальныя і ў маральна-этычным плане: яны 

справядлівыя, спагадлівыя, шкадуюць жывых істот...» [1, 95]. Праўда, у 

пераказе Рэдкага паходжанне Каваля-асілка даволі незвычайнае для казачнай 

творчасці – ад  зоркі. А ў казцы  «Асілак», якою асабліва захапляюцца 

даследчыкі, герой нараджаецца ад агню. У гэтай казцы Рэдкі здолеў нават 

перадаць унутраны стан персанажа – маці Асілка – праз  знешнія дэталі: «... 

Яе вочкі блішчаць ад радасці, дармо, што твар бы ралля, увесь зморшчыўся» 

[5, 331]. Але ў далейшым аповедзе казачнік – у духу часу – захапіўся  

сацыяльнай тэмай, стварыўшы з галоўнага героя фактычна рэвалюцыянера, 

пераключыў сваю ўвагу з душэўнага жыцця персанажа непасрэдна на яго 

ўчынкі, таму іншых знаходак лірызацыі ў творы не аказалася. 

У казцы «Іванка-прасцячок» усе пабуджальныя матывы і думкі 

персанажаў перадаюцца праз дзеянні, што, уласна, і характарызуе 

чарадзейную казку як жанр. Яна носіць яшчэ больш кан’юнкурны характар, 

чым папярэдняя казка: адчуваецца імкненне зрабіць прыемнае збіральніку-

фалькларысту, увёўшы у твор сацыяльныя матывы. Інакш кажучы, Рэдкі 

інтуітыўна зразумеў важнасць апавядальнай інстанцыі. Пры гэтым ён 

абавязкова ўлічваў сюжэт твора. Так, у казцы «Круці не круці, а трэба 

ўмярці», ён, даючы некаторыя гістарычныя рэаліі, уласны каментар, усё ж 

пазбягае перадачы эмацыянальнага стану персанажаў, таму што ён разбураў 

бы фабулу казкі, неабходную для захавання ў творы міфічнай асновы. 

А вось казка «Любошчы» ўяўляе якраз супрацьлеглы прыклад. Гэта 

складаная кантамінацыя, у якой перамешаны біблейскія матывы і надзвычай 

старажытныя індаеўрапейскія міфы. Адчуваецца і выразнае падабенства з 

літаратурнымі творамі нядаўняга часу. 

Сусветна вядомы расійскі даследчык фальклору У. Проп звяртаў увагу 

на тое, што чарадзейная казка «надзвычай мала адлюстроўвае сапраўднае 

бягучае жыццё» [3, 232]. Фактычна гэтае адлюстраванне мы можам 

прасачыць па ўскосных прыкметах, а менавіта па манеры аповеду казкі.  

Унясенне тых ці іншых нюансаў у сам аповед не разбурае агульную 

структуру казкі, але злучае яе з сучаснай казачніку рэальнасцю. 

Апавядаючы казку «Любошчы», дзе прысутнічаюць звычайныя для 

чарадзейнай казкі структурныя элементы, Рэдкі канцэнтруе ўвагу на 

эмацыянальным жыцці персанажаў, што ў прынцыпе для казкі не характэрна.  

Эмоцыі фіксуюцца з самага пачатку. Кароль турбуецца, што ў яго няма 

сына. Караліха (так у Рэдкага), якая не можа мець дзяцей, ашуквае мужа, 

прыкінуўшыся цяжарнаю, а сама дамаўляецца са служкамі, каб яны здабылі 



ёй толькі што народжанага хлопчыка. Немаўля знаходзяць, як вавілонскага 

Саргона ці біблейскага Маісея, у трыснёгу, куды яго паклала сапраўдная 

маці. Так хлопчык стаў каралевічам. Кароль рады. Хлопчык расце, але «яго 

цягне к простым людзям». Такая заўвага – таксама не казачны прыём. Герой 

праводзіць час з простай жанчынай, якая надзвычай ласкава да яго ставіцца. 

Ён не ведаў, што яна – сапраўдная яго маці. «А яна добра ведала да плакала 

ад радасці, пястуючы яго» [6, 116]. 

Калі каралевіч вырас – надзвычай прыгожым хлопцам, ён закахаўся ў 

дачку купца; між тым кароль і каралева сваталі за яго гожую царэўну. 

Каралевіч, аднак, аказаўся верны свайму каханню. «Уз’елася ведзьма – 

караліха ды й закляла каралевіча так, што ў яго від зрабіўся, як свіны лыч. 

Убачыў тое кароль, абазліўся на сына ды й пасадзіў яго на востраў пасярод 

мора» [6, 116]. 

Такім чынам, усе ўчынкі герояў у казцы абумоўлены іх пачуццямі. 

Больш за тое, апавядальнік пастаянна фіксуе ўвагу на душэўных станах 

асноўных дзеючых асоб. Каралевіч на сваім востраве нудзіцца па каханай і 

так жаласна спявае, што нават птушкі заціхаюць, слухаючы яго. У той жа 

час, валодаючы чароўным люстэркам, як шах Джамшыд з «Авесты», ён мае 

магчымасць бачыць любімых людзей: сваю дзяўчыну, якая «ломіць рукі», і 

любімую, яго вырасціўшую, няню, якая «плача, аж заліваецца». 

У далейшым апавядальнік перамяшчае ўвагу на купца – бацьку 

дзяўчыны, які трапляе на востраў, дзе жыў закляты каралевіч. Эмоцыі 

другарадных герояў Рэдкі таксама перадае падрабязна: апынуўшыся ў выніку 

пагібелі карабля на востраве, купец у такім адчаі, што «сеў на камень да й 

сядзіць, бы акамянеўшы» [6, 117]. Або: «спалохаўся купец, дрыжыць бы 

асіна» [6, 117]. За кветкі ружы, якія купец нарваў для сваёй малодшай дачкі, 

гаспадар вострава просіць менавіта яе сюды прыслаць.  Сюжэт 

разгортваецца, як у казцы Сяргея Аксакава «Пунцовая кветачка», але з 

пастаяннай акцэнтацыяй увагі на эмоцыях дзяўчыны  і яе бацькоў. Беларускі 

казачнік яшчэ і ўскладняе сюжэт: шукаць сына адпраўляецца  родная маці 

каралевіча, якой – па яе беднасці – нават цяжка трапіць на карабель. 

Жанчына таксама нудзіцца, часта плача. А дапамагае ёй, паказвае дарогу 

маленькі сабачка. Такім чынам, казка ўсё ж не абыходзіцца без памочнікаў-

жывёл. 

Між тым дачка купца, апынуўшыся на востраве і не ведаючы ні ў чым 

недахопу, сумуе і перажывае, часта плача ад пачуцця адзіноты, ад 

немагчымасці палюбіць пачвару. Засмучоны і каралевіч: «ні п’е, ні есць, кінуў 

даглядаць і свае кветкі да не то плача, не то пае песні, але такія жаласныя 

песні, што хто ні ўчуе, дак сэрца бы хто кіпцюрамі скрабе, а слёзкі так і 

цякуць з вачоў...» [6, 120]. Казка ў перадачы Рэдкага фіксуе ўвагу на любімых 

занятках зачараванага каралевіча – спевах і вырошчванні ім кветак. 

Казачнік уводзіць цэлы шэраг меладраматычных эпізодаў, якіх няма і ў 

казцы С. Аксакава, прычым усе яны суправаджаюцца аповедам аб 

перажываннях герояў. Урэшце дзяўчына кідаецца ў мора, каб утапіцца, але яе 

выратоўвае сапраўдная маці каралевіча. А каралевіч ад весткі пра 



самагубства каханай траціць прытомнасць. Між тым жанчына і дзяўчына 

вяртаюцца да каралевіча, і жанчына здагадваецца, што гэта яе сын, але 

закляты. Дзяўчыне шкада чалавека, а калі ён пачаў прыгожа спяваць, яна  

ўвогуле расчулілася і пацалавала яго. Шкадаванне, добрыя пачуцці 

ліквідуюць чары, здымаюць закляцце. Да хлопца вяртаецца яго сапраўдны 

воблік. Канец шчаслівы, як і павінна быць у казцы. 

Захоўваючы асноўныя структурныя элементы, казка ў вуснах 

таленавітага апавядальніка ператвараецца фактычна ў рамантычную навелу. 

Як піша У. Проп адносна ў цэлым эвалюцыі казкі, «эмоцыя і псіхалогія 

выцясняе драматычную дынаміку» [3, 146], але даследчык не тлумачыць, 

чаму гэта адбываецца. 

У акадэмічным выданні беларускага фальклору казка «Любошчы» 

адзіная, поўнасцю прысвечаная любові, каханню. Даследчыкі-каментатары 

выдання не тлумачаць падставы яе з’яўлення менавіта ў пачатку ХХ ст., калі 

жанр чарадзейнай казкі фактычна дэградаваў. Між тым гэта важная 

навуковая праблема. Наўрад ці Рэдкі знаёміўся ў казкай С. Аксакава 

«Пунцовая кветачка». Хутчэй, і ключніца Пелагея, ад якой запісаў казку 

рускі пісьменнік, і беларускі казачнік кіраваліся адной і той асновай, якая, у 

сваю чаргу, узыходзіць да распаўсюджанага ў Еўразіі тыпу казак пад 

агульнай назвай «Прыгажуня і пачвара», вядомых і Шарлю Перо, і братам 

Грым. А вось насычэнне казкі меладраматычнымі, лірызаванымі 

элементамі – заслуга, бясспрэчна, Рэдкага. Таленавіты чалавек, ён улавіў дух 

часу, назіраючы за сваё доўгае жыццё шматлікія любоўныя гісторыі. 

Сапраўды, можна гаварыць пра асаблівую атмасферу эпохі, калі за 

саракагоддзе пасля адмены прыгону і як наступства гэтага – разбурэння 

абшчыны – фактычна  змянілася грамадская сітуацыя: фармальнае 

юрыдычнае разняволенне вясковага чалавека прывяло і да разняволення ў 

пачуццях.  Тэма кахання ўвогуле стала дамінуючай у мастацтве і нават у 

філасофіі. «Прыходзіцца здзіўляцца, з якой вулканічнай энергіяй тэма 

кахання ўрываецца ў рускую літаратуру канца ХІХ – пачатку ХХ ст. – у 

публіцыстыку, мастацкую крытыку, эсэістыку, філасофію і тэалогію <...> За 

некалькі дзесяцігоддзяў у Расіі пра каханне пішуць больш, чым за некалькі 

стагоддзяў. Прычым літаратура гэтая адрозніваецца глыбінёй думкі, 

інтэнсіўнымі пошукамі і арыгінальнасцю мыслення» [7, 6]. Агульнае 

культурнае поле ў поўнай меры захапіла і Беларусь, раней глухую 

правінцыю, а цяпер цэнтр мадэрнісцкага праекту, у якой на мяжы ХІХ і ХХ 

стст. якраз ужо інтэнсіўна будаваліся чыгункі, буйныя прадпрыемствы, 

развіваліся капіталістычныя адносіны. На пачатку эпохі мадэрну, калі 

грамадства на пад’ёме, заўсёды ўзнікае ўвага да ўнутранага свету чалавека, 

да яго пачуццяў і перажыванняў. У  такую пару і разгортвалася дзейнасць 

аднаго з апошніх таленавітых казачнікаў нашай краіны – Рэдкага, які, як 

часцінка калектыўнага аўтара, выяўляў агульнанародныя пачуцці, погляд на 

жыццё ўсёй грамады, але ў новых гістарычных умовах – часе станаўлення 

самапазнання асобы.  



Напрыканцы капіталістычнай эпохі, якую перажываем і мы, не 

ўяўляючы, што жывём на завяршэнні пэўнай цывілізацыйнай парадыгмы, 

унутраны свет чалавека ўжо нікога не цікавіць: у спажывецкім грамадстве 

эмацыйная сфера бедная, звужаная, фенаменальна прымітыўная. Тэма 

кахання  фактычна знікае нават у прыгожым пісьменстве, тым больш ёю не 

цікавіцца філасофія. Заняпад інтымнай сферы чалавека заканамерна змяншае 

ўвагу да літаратуры, а яна, у сваю чаргу, адлюстроўвае палажэнне ў 

грамадстве. Стомленая ад самой сябе цывілізацыя стаіць перад кропкай 

біфуркацыі, перад абавязковай зменай парадыгмы. І толькі пасля такой 

змены можна чакаць вяртанне ўвагі і павагі да душэўнага жыцця чалавека. 
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