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ПАЭТЫЧНЫ СІНТАКСІС ЛІРЫКІ НІЛА ГІЛЕВІЧА І НАРОДНАЯ ШКОЛА
ПЕСЕННАЙ СТЫЛІСТЫКІ

Раскрываецца праблема мастацкага асваення паэтам Нілам Гілевічам народных традыцый сінтаксіч-
най арганізацыі песеннай лірыкі. Цікавасць да заяўленай праблемы абумоўлена багаццем мелодый і рытмаў яго
лірычных шэдэўраў. Сутнасць мастацкага таленту паэта, вобразнасць, эмацыянальная выразнасць яго паэтычнай
мовы раскрываецца ў артыкуле ў працэсе пераасэнсавання навукова-даследчага вопыту Ніла Гілевіча ў галіне
народнапесеннай паэзіі і супастаўлення арыгінальных твораў паэта з узорамі беларускай народнай лірыкі.

Так прамаўляць былі сур'ёзныя падставы. Да
гэтага часу (1982 год) Ніл Сымонавіч Гілевіч стаў
не толькі вядомым беларускім паэтам, але і руп-
лівым фалькларыстам, захопленым даслед-
чыкам народнапесеннай лірыкі. У сваёй на-
вуковай трылогіі, прысвечанай даследаван-
ню асаблівасцей бытавання беларускай
народнай песні, асэнсаванню яе вобразна-
паэтычных і жанрава-стылёвых адметнас-
цей («Наша родная песня» — 1968, «З кло-
патам пра песні народа» — 1970, «Паэтыка
беларускай народнай лірыкі» — 1975), дас-
ведчаны навуковец-фалькларыст пераканаў-
ча даводзіць, што «вобразная і эмацыяналь-
ная выразнасць лірычнай песні ў вялікай сту-
пені залежыць ад інтанацыйна-сінтаксічнай
арганізацыі песеннай мовы» [2].

Метадалогія і метады даследавання.
Паколькі вобразна-эстэтычны змест паэзіі
Н. Гілевіча, яе эмацыянальнае напаўненне і
рытміка-інтанацыйная арганізацыя непа-
рыўным чынам былі звязаны з выкладчыц-
ка-навуковай дзейнасцю фалькларыста-дас-
ледчыка (і найперш песеннай лірыкі), то ў
аснову нашых даследчыцкіх назіранняў і аба-
гульненняў пакладзены адбор і сістэматы-
зацыя адпаведных ілюстрацыйных прыкла-
даў, якія сведчаць пра творчае засваенне
Гілевічам-паэтам, Гілевічам-навукоўцам на-
родных методык стварэння песеннай мело-
дыі. Асноўнымі метадамі даследавання з'яў-

Уводзіны. Маштабнасць таленту творцы,
глыбіня і змястоўнасць яго мастацкіх ідэй,
культура мыслення і многае іншае, што назы-
ваюць майстэрствам, залежаць ад таго, на-
колькі тонка пісьменнік адчувае стыхію на-
роднага слова, наколькі таленавіта выкарыс-
тоўвае ўсе яго мажлівасці. Напрыклад, пра
ўнікальны паэтычны талент Ніла Гілевіча
можна сказаць, што ён прарос найперш на-
роднай песняй. Паэт нарадзіўся ў песеннай
сям'і, узгадаваўся на песеннай зямлі, дзе і зас-
воіў дзве самыя галоўныя ў яго жыцці каш-
тоўнасці, дзве святыні — родную мову і род-
ныя песні.А гэта, у сваю чаргу, абумоўлівае і
тлумачыць самае істотнае ў яго мастакоўскім
абліччы. У прыватнасці, тое, чаму ў мастацкіх
творах пастаянную прапіску атрымалі словы,
якія называюць досыць блізкія паняцці, —
пясняр і паэт, песня і верш.
У адным з вершаў, напісаным сталым

майстрам (у творчым актыве толькі паэтыч-
ных кніг каля двух дзясяткаў), па-мастацку
выкладзены погляд аўтара на ролю песен-
най спадчыны продкаў у духоўным жыцці
нашчадкаў. Іх песні не толькі імя зямлі ня-
суць у шырокі свет, але і з'яўляюцца сап-
раўднай школай работы народных творцаў
са словам.

Калі табе, пясняр, патрэбны ўрокі —
Дык вось адзін: старайся гэтак пець,
Каб дом свой родны песнямі сагрэць, —
Тады пачуе іх і свет шырокі [1, с. 303].
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