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Ч. 1 – 198 [1] с.

У зборнік уключаны матэрыялы пленарнага i секцыйных выступлен�
няў  удзельнікаў канферэнцыі. Матэрыялы прадстаўлены ў аўтарскай рэ�
дакцыі, розныя па ўзроўню, раскрываюць разнастайныя аспекты трады�
цый i сучаснacці, фальклору, суадносіны фальклору з мовай i літаратур�
най традыцыяй і інш, асаблівую цікавасць прадстаўляюць для
спецыялістаў�філолагаў, этнографаў i гісторыкаў культуры, студэнтаў вы�
шэйшых навучальных устаноў культуралагічнага i філалагічнага профілю,
а таксама для ўcix, хто цікавіцца беларускай нацыянальнай культурай.

Для шырокага кола чытачоў.
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82 Фальклор і сучасная культура

аб сусвеце «родная мова становіцца першай крыніцай, праз якую мы пазнаём
жыццё і акаляючы нас свет», – адзначаў пісьменнік у артыкуле «Шануйце і любіце
сваю родную мову» [2, XII; с. 26]

У сваіх працах класік неаднаразова звяртаў увагу на цесную сувязь мовы і
мыслення. «Пісаць – гэта значыць думаць на паперы», – падкрэсліваў ён у арты�
куле «Писатель и его работа» [2, XII; с. 282] . «Слова – дзеяльны супрацоўнік нашай
мыслі», – зазначаў пісьменнік у «Методыцы роднай мовы» [2, XII; с. 320]. У гэтых
выказваннях выявілася філасофскае стаўленне да мовы як да непасрэднай матэ�
рыяльнай апоры мыслення ў яго слоўна�лагічных формах. Свае развагі Якуб Колас
падмацоўваў выказваннем нямецкага педагога Стэфані: «Мова ёсць як бы музыка
мысляў, а рот – струмант, на каторым яна выйграецца» [2, XII; с. 322].

Моўная кампетэнцыя Якуба Коласа з пункту погляду яе філасофскага асэн�
савання выходзіць далёка за межы ўласна практычнага валодання словам. Асо�
ба пісьменніка на сённяшні час ўяўляе сабой рэалізаваную «моўную асобу», якая
выражана ў мастацкіх тэкстах, рэканструяваных у асноўных сваіх рысах на аснове
моўных сродкаў.

Дэталёвае даследаванне філасофскіх схільнасцей Якуба Коласа – справа
надзвычай актуальная і надзённая. Гэта дасць магчымасць філосафам і лінгвістам
знайсці адказ на многія пытанні, якія і сёння з’яўляюцца дыскусійнымі.

Літаратура
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Белая А. І. (Баранавічы, Беларусь)
ЭТНАГРАФІЗМ ЯК РЫСА ЭСТЭТЫЧНАЙ СВЯДОМАСЦІ

ПІСЬМЕННІКАЎ ПАЧАТКУ ХХ СТАГОДДЗЯ
(НА ПРЫКЛАДЗЕ РАМАНА Я. БРАЙЦАВА «СЯРОД ЛЯСОЎ І БАЛОТ»)

Многія пісьменнікі ХIХ стагоддзя былі не столькі мастакамі, колькі этногра�
фамі. Аднак недастаткова бачыць у аснове іх творчасці толькі этнаграфічную
цікавасць да селяніна.

Так, за этнаграфізмам твораў Дуніна�Марцінкевіча, за аўтарскім захаплен�
нем старажытнымі легендамі і абрадамі, святочным бытам беларусаў адчувальна
заўсёднае жаданне дапамагчы селяніну, імкненне неяк упрыгожыць і аблегчыць
яго жыццё. Многія паэтычныя творы пісьменніка звернуты не столькі да селяніна,
колькі да пана, да «адукаванай аўдыторыі». Гэтым ён імкнуўся абудзіць цікавасць
да селяніна і выклікаць спачуванне да яго ў тых, хто мог зрабіць сялянскі лёс не
такім цяжкім. Дунін�Марцінкевіч стараўся паказаць панству, што мужык не такі
грубы і дзікі, якім яго прывыклі лічыць, і што яго жыццё і побыт па�свойму яркія і
маюць сваю паэзію. Расказваць жа толькі пра тое, які мужык цёмны, забіты, няш�
часны, міжволі азначала пацвярджаць, што іншай долі ён не заслугоўвае.

У сваім эсэ «Кузьма Чорны. Урокі творчасці» А. Адамовіч задаецца пытан�
нем: «Ці мала маладых літаратур рабілі і робяць сёння гэтую высакародную
справу этнографаў – знаёмяць паміж сабой народы?» [2, c. 170] М. Гарэцкі
ў «Гісторыі беларускае літаратуры» нібыта адказвае яму: «у канцы 80�х гадоў
XIX cт. з’явілася прыметнае ажыўленне беларускай думкі. З аднаго боку, пісьменнікі
з каталіцка�панскай сферы… пачалі хоць рукапісным спосабам, дый болей а
болей урабляць беларускі грунт, створаны Марцінкевічам, і рыхтаваць яго для
натуральнай перадачы ў рукі людзей зусім новай школы. З другога боку, і мас�
коўскія пісьменнікі, родам беларусы, прыйшлі на сваю ніву і сталі рабіць тое,
што ўжо даўно рабілі польскія пісьменнікі – родам беларусы; яны сталі праца�
ваць над беларусазнаўствам і, між іншым, сваёй этнаграфічнай, філалагічнай,
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гістарычнай і падобнай   работаю тварыць збіральны час у гісторыі роднай
літаратуры. Сталі паяўляцца «паважныя апісанні беларускага быту і ў маскоў�
скай народніцкай белетрыстыцы, як, да прыкладу, «Багачы» Брайцава, повесць
з беларускага народнага жыцця» [5, c. 238�239].

Між тым, аўтар памянёнай аповесці і некаторых іншых твораў Якуб Брай�
цаў сёння амаль невядомы беларускаму чытачу. Наш даследчыцкі інтарэс скіра�
ваны на «паважныя апісанні беларускага быту» ў рамане Брайцава «Сярод лясоў
і балот» [3], напісаным у 1913 годзе, які падрыхтаваны да выдання ў «Бела�
рускім кнігазборы», аднак, на жаль, яшчэ не выйшаў у друку. Адзін з даследчы�
каў творчасці  А. С. Пушкіна адзначаў, што ў рамане «Дуброўскі» «автор изобра�
зил старинный быт с  ужасающей верностью». Можна сказаць, што Я. Брайцаў,
для якога пушкінскі твор з’явіўся літаратурным узорам, імкнуўся да такой жа
дакладнасці ў паказе з’яў этнакультуры, як побытавых, так і духоўных. Кажучы
словамі А. Адамовіча, «калі жыццё такое, дык і літаратура не павінна ўбок ад�
водзіць вочы» [1, c. 25].

Раман «Сярод лясоў і балот» напісаны на рускай мове з выкарыстаннем
шматлікіх асаблівасцей маўлення Усходняй Беларусі, у прыватнасці ваколіц Хо�
цімска. Дыялектная лексіка (слонец, рэзгіны, каганец, матузы і інш.) надае аў�
тарскаму апавяданню, паводле выразу А. Адамовіча, «эфект этнаграфічны, на�
ват экзатычны», «дадатковую мастацкую афарбоўку, вельмі своеасаблівую»
[2, c. 175]. У творчасці сучаснікаў Я. Брайцава «этнаграфізм быў гістарычна
абумоўленым і арганічным мастацкім элементам» [2, c. 178]. Хоць многія ста�
ронкі рамана ўзнаўляюць у свядомасці і пэўныя кніжныя традыцыі, усё ж ёсць
шэраг такіх эпізодаў, якія ўвасабляюць «яркую пару наіўнага і чыстага дзяцін�
ства» беларускай літаратуры. Гэта якраз «тыя рэчы, за якімі не вернешся назад,
калі не забярэш у дарогу своечасова», але без якіх «будзе пуставата на перана�
селенай планеце» [1, c. 175]. Важна і тое, што галоўная якасць сталай прозы –
псіхалагізм – таксама знаходзіцца на мяжы паміж фальклорнай і сучаснай літа�
ратурнай традыцыяй. Раман Я. Брайцава – адна з адметных вех на тым шляху,
дзе фальклорнасць рабілася прыёмам сталай літаратуры.

Сярод эпізодаў, якія могуць зацікавіць этнографа, адметнае месца займае
«жаніцьба Бахаркі» [1, c. 19�23]. Брайцаў піша: «Нарэшце мінула сумная пара
Піліпавак, прыйшлі дні шчаслівых сустрэч. Надышоў час і Бахарку спраўляць…У
вёсцы Дудароўцы, у прасторнай хаце ўдавы Лявоніхі, як звечарэла, сабраліся
хлопцы… Крыху пазней на вуліцы пачуліся і дзявочыя галасы:

Ай, калядачкі,
Вы на дуб, на дуб:
Нашым дзевачкам
Ўжэ ніхто не люб:
Ні старэнькія.
Ні маленькія,
Ой, толькі любы
Маладзенькія!. .

Далей аўтар апавядае, як пад вясковы «аркестр» распачаліся скокі, смех,
вясёлыя жарты, прыводзіць тэксты прыпевак, якімі суправаджаюцца казачок,
полька, кадрыля… Калі танцы ўсе «пераскакаліся», як піша Брайцаў, «падышоў
час і Бахарку жаніць. У двары прапелі пеўні». Моладзь выбрала «бацьку» і «мат�
ку», «Ізахваціху», якой кожная з дзяўчат шапнула на вушка імя свайго абранніка.
«Матка» весела спявала:

Буду я дзяўчат лавіць,
Буду іх з хлопцамі жаніць.
Досыць вам па адной хадзіць,
Трэба вас у пары ўвадзіць…
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Пасля гэтага дзеўкі сталі направа, хлопцы налева. Дзяўчаты, зачырванеў�
шыся, хаваліся адна за адну. Хлопцы паважна чакалі. Ізахваціха шапнула штосьці
матцы на вуха. У выніку павялі да Бахаркі Настусю з Цімкам, спяваючы:

Бахарка, Бахарка,
Цераз бор дарожанька,
Бітая, таптаная:
Настуся каханая,
Тры гады кахалася,
Бахарку даждалася!

Цімка схаваўся за Ілью Кнора – быццам і яму неахвота яшчэ жаніцца…
А. Адамовіч адзначаў, што, расказваючы пра свой край, народ, можна нібы

гаварыць свету, чалавецтву: вось мы, мы такія, пазнаёмімся, паспачувайце нам,
пабядуйце ці парадуйцеся разам з нашымі людзьмі, якіх вы да гэтага не ведалі,
нават не здагадваліся, што яны побач існуюць на зямлі. Так і гаворыць з чытачом
Я. Брайцаў: «Аднастайнае жыццё ў вёсцы зімой. Кароткі дзень займаюць дроб�
ныя справы і клопаты. Зранку вытапіць маці печ, дасць паснедаць, дачка дапа�
магае ёй ва ўсім: сходзіць па ваду, замяшае корм скаціне; гаспадар ідзе з рэз�
гінамі ў пуню па сена ці па салому коніку і кароўцы, затым запрагае канюшка,
з’ездзіць у лес па дровы, туды�сюды, глядзіш – і дзень скончыўся! Увечары пры
лучыне збіраюцца дзяўчаты на попрадкі і спяваюць…»

Цяжка пакінуць без увагі і апісанне святкавання «паводле звычаяў даўніны»
каляд у 1906 годзе, тых прыкмет, згодна з якімі спрадвеку вызначалі, які чакаць
ураджай, і «магічных» дзеянняў, з дапамогай якіх імкнуліся ўплываць на будучае
надвор’е. Так, калі збіраюцца вячэраць, гаспадар прыгаворвае: «Мароз, мароз!
Чырвоны нос! Хадзі куццю есці, а ўлетку не прыходзь – будзем пугай хвастаць,
па грэчцы не валачыся і ячменю не марозь!» [3, c. 20]. У паданні пра закляты
скарб гераіня, збіраючы кветкі «брат�сястра», спявае песню:

У цёмным лесе гоман�гоман:
Брат сястру за руку водзіць,
Ён яе загубіць хоча,
А яна ў яго прасілася:
«Іванечка, братулечка,
Не губі мяне,
Не губі ж мяне!
Купала на Івана!
Не губі ў цёмным лесе,
Загубі пры дарозе,
Загубі мяне на дарозе,
Закапай проці цэркаўкі!
Івана на Купала!
Абсей мяне красачкамі�васілёчкамі!
Будуць дзеўкі ў царкву ісці,
Будуць краскі лічыць!. .
Івана на Купала!
Краскі лічыць і мяне памінаць!
А гэта ўсё трава «брат�сястра».
Купала на Івана.

Адзін з раздзелаў рамана – «Ля Сіняга Каменя» – ужо сваёй назвай выклі�
кае трывалую асацыяцыю з паганскай даўніной. Можна сказаць, што аснову яго
зместу складае паданне пра пошукі скарбу, шматлікія варыянты якога замацава�
ны ў беларускай культурнай традыцыі. Аналіз згаданага раздзела ў святле ак�
рэсленай праблемы вымагае апеліраваць да высноў Г. Гадамера аб вопыце ма�
стацтва як адной з форм герменеўтычнага вопыту. Яго філасофскае значэнне
заключаецца ў тым, што ў ім спасцігаецца ісціна, якая недасяжна навуковаму
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пазнанню. Больш таго, паводле Гадамера, гісторыя, як і твор мастацтва, ёсць
свайго роду гульня ў стыхіі мовы. Вучоны рэабілітаваў паняцце забабонаў («пред�
рассудка»), указваючы на тое, што «предрассудок» як «пред�суждение» зусім не
азначае недакладнага меркавання, а, складаючы гістарычную рэальнасць чала�
вечага быцця, выступае ўмовай разумення» [4, c. 313–314]. Так, здавалася б, што
каштоўнага ў тым, «як сварацца старыя бабы»? Дачка М. Гарэцкага ўспамінала,
як яна з сяброўкамі разгневалі нечым старую Домну і тая паказала ўсёй вуліцы,
як менавіта гэта адбываецца… «Бацька (потым яна заўважыла) выйшаў з хаты,
каб паўшчуваць сваю ўжо доволі дарослую дачку, але пачуў, як па�майстэрску
баба сыпле праклёны, як пляце і сплятае іх – не вытрымала душа вяскоўца і
пісьменніка: выхапіў кніжачку і, затуліўшыся ля хлява, пачаў запісваць праклёны,
што сыпаліся на галаву яго любай дачкі…»[1, c. 32].

Аўтар рамана «Сярод лясоў і балот» таксама імнецца ўзнавіць «предрас�
судки» свайго народа, разумеючы іх у цэлым анталагічна пазітыўны сэнс.

«Ведучы» сваіх герояў да месца, дзе размяшчаецца штаб паўстанцаў,
Я. Брайцаў паспявае расказаць чытачу пра адметнасць тутэйшых мясцін [3, c. 69–72].
Адна з іх, дзе балота ўкліньваецца ў дрымучы сасновы бор, называецца «Кукін кут».
Аўтар, не ставячы аніякія факты пад сумненне, паведамляе, што «там жыве ча�
раўніца Кука; яна не раз заваблівала выпадковых вандроўнікаў, і яны без следу
знікалі ў багне. Велізарныя змеі ахоўваюць гэтую мясцовасць увесну і летам, а ў
іншыя поры года – совы і пугачы незвычайнай велічыні».

Натуральна, што і герой у падобным кантэксце павінен дзейнічаць адмет�
на. Я. Брайцаў уводзіць у сюжэт рамана «незвычайнае здарэнне» з паляўнічым
па прозвішчы Таран, пра якога хадзілі чуткі, што ён вядзьмак. Рускаму чытачу
аўтар тлумачыць так: «В народе слыл он ведьмаком, то же что колдуном». Таран
неаднойчы чуў у дзяцінстве згадкі пра закапаны пад Сінім Каменем скарб і марыў
адшукаць яго. Юнак пасталеў, аднак мары гэтай не пазбыўся: вельмі ж хацелася
яму абдарыць сваю нявесту. Я. Брайцаў прыводзіць прыклад рытуальных дзеян�
няў шукальніка скарбу: «Выходзіў ён не адзін год у ноч пад Івана Купалу ў чыстае
поле, абводзіў круг лучынаю, абпаленай у Каляды з абодвух канцоў і чакаў, калі
скарбы пачнуць выходзіць з зямлі, ператрасацца і сушыцца ў глухую поўнач».
Аднак, відаць, гэтага было недастаткова: пэўна, у даўнія часы ведалі і замовы,
якімі ўдавалася прыцягваць скарб. Тарану ж яны былі невядомы, «ён не толькі не
ўбачыў, але нават і не пачуў перазвону залатых скарбаў».

Набліжэнне вяселля з прыгажуняй Марынай падштурхнула Тарана на
адчайны ўчынак. У чарговы раз накіраваўся ён з рыдлёўкай да Сіняга Каменя.
Нацярпеўся розных страхаў на шляху да запаветнага месца «малады шукальнік
шчасця», але ўсё ж дасягнуў яго. Таропка, каб паспець да поўначы, стаў пад�
копваць камень, аднак той нібы не меў межаў, так глыбока ляжаў у зямлі… Ад
напружанасці і стомы юнак забыўся, што нельга адрываць вачэй ад дна ямы
і азірацца па баках. Калі Таран міжвольна кінуў позірк на балота, то са страху
выпусціў рыдлёўку: на балоце замігцелі агеньчыкі, а куст на купіне завару�
шыўся, увасобіўшыся ў страшыдла, якое рушыла да яго…Уцякаючы, хлопец
моцна выцяўся галавой аб дрэва і знепрытомнеў. Уранку, перахрысціўшыся,
пачаў успамінаць бачанае ноччу. Сярод мноства страшных абліччаў з’явілася
пачварная старая – уладальніца скарбу. Яна расказала Тарану, якім чынам ён
усё ж зможа здабыць скарб, што зачараваны і недаступны нават ёй. Належа�
ла з восені высекчы вакол Сіняга Каменя лес, зрабіць «палядак» , пасеяць на
ім авёс, у якім пад Івана Купалу вырасце чароўная кветка. Пакладзеная на
камень, яна вымусіць яго павярнуцца, і ўладальнікам скарбу стане Таран. Праў�
да, ёсць і яшчэ адна ўмова: яго жонка не павінна замыкаць вароты ў хлеў
грамнічнай свечкай.

Герой падання нікому не адкрыў сваёй таямніцы, доўгія гады сеяў авёс,
чакаў, але так і не дачакаўся з’яўлення кветкі. Жонка Тарана не паслухалася яго і
штогод замыкала хлеў паводле старадаўняга звычаю.

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



86 Фальклор і сучасная культура

Вось і яшчэ раз, як звычайна, паклала яна нанач траву каровам, дзверы ў
хлеў шчыльна зачыніла, начарціла на іх вугельчыкам крыж, пакапала на яго вос�
кам з запаленай грамнічнай свечкі, а на ручку дзвярэй павесіла калючае пуста�
зелле – «дядовник», як піша Брайцаў. Вярнуўшыся ў хату, успомніла, што свечку
пакінула ў хляве. Жанчына выглянула на двор і ўбачыла, што ведзьма ператвары�
лася ў змяю і грызе свечку. Гэта быў неадмольны грэх і, усвядоміўшы ўсё, Мары�
на ад гора і страху самлела.

Людзі ў гэты дзень бачылі на досвітку пачварную старую, якая цадзілкай
збірала расу з жытніх каласоў і піла яе, прагнучы малака.

З таго часу, з сумам канстатуе аўтар, здрадзіла Тарану сямейнае шчасце,
завяла краса яго Марыны. Высушыла жанчыну змяя падкалодная і звяла ў магілу.
А сам паляўнічы застаўся бабылём, не пайшла за яго замуж ні дзеўка, ні ўдавіца.
Пасля смерці Тарана ніхто ўжо не сеяў на палядку, які зарос травою і кустоўем і
завецца з тых часоў Тарановым палядкам.

Ужо даўно вядомы выраз «ідыятызм вясковага жыцця». Вядомы, але не
бясспрэчны. Аналізуючы «Камароўскую хроніку» М. Гарэцкага, А. Адамовіч пісаў:
«не адзін толькі ідыятызм быў у той вёсцы, а і велізарнейшыя багацці народнага
духоўнага, маральнага вопыту, паэтычнае, моўнае багацце – тым больш каштоў�
нае, што збіралася яно пакаленнямі ў самых жорсткіх умовах жыцця, гісторыі,
несла ў сабе столькі чалавечага і чалавечнага» [1, c. 174]. Ажыццяўляючыся ў
якасці новай эстэтычнай рэальнасці, этнаграфічна�фальклорны пласт рэчаіс�
насці ўзбагачае эстэтычны вопыт чалавека, фарміруе яго густ, і, на думку І. Брод�
скага, чым больш гэты густ трывалы, чым больш выразны маральны выбар, –
тым больш чалавек свабодны.
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Бельскі А. І. (Мiнск, Беларусь)
ПЕСНЯ ЯК КАНЦЭПТ У ТВОРЧАСЦІ П. ТРУСА

П. Фларэнскі заўважыў, што «гукам адклікаецца на з’явы свету ўнутраная сут�
насць быцця», «мелодыя амаль апярэджвае слова, паэт амаль спявае» [3, с. 35].
У рытміцы і інтанацыі «прарастае» душа паэта Паўлюка Труса (1904–1929), які быў
незвычайна апантаны духам народнай песні. Жыццё яго было быццам песня – пры�
гожая, але, на вялікі жаль, кароткая: яе заўчасна перапыніла цяжкая хвароба, і не
стала на зямлі чыстага, светлага, чулага хлопца з вёскі Нізок, які меў усяго 25 год і
быў на той час ужо вядомым і любімым у народзе паэтам. Адам Русак прачула і
вобразна сказаў пра адыход у вечнасць маладога песняра: «І буйныя ветры // Шу�
мяць напрадвесні, // Спяваюць тваю // Недапетую песню» [2, с. 328].

Пачыналася яго жыццёвая песня гэтак, як і ў многіх сялянскіх дзяцей. Сардэч�
насцю і пяшчотай лашчыла яго матчына калыханка. Вобраз маці назаўсёды застаў�
ся для П. Труса неадлучны ад песні. Паэт з глыбокім замілаваннем звяртаўся
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