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Аляксандр Лукашанец 

 

БЕЛАРУСКАЯ МОВА Ў СУЧАСНАЙ САЦЫЯКУЛЬТУРНАЙ ПРАСТОРЫ 

 

 

І. Уводзіны.  

Беларуская мова – адна са славянскіх моў усходнеславянскай падгрупы, нацыянальная 

мова беларускага народа, дзяржаўная мова Рэспублікі Беларусь і мова тытульнай нацыі – 

адыграла і працягвае адыгрываць зараз важную ролю ў нацыянальным жыцці беларускага 

народа.  

Беларуская нацыянальная мова па-ранейшаму застаецца: 

а) сродкам камунікацыі; 

б) важнейшай часткай нацыянальнай культуры, сродкам яе стварэння і прэзентацыі; 

в) сімвалам нацыянальна-этнічнай прыналежнасці і самаідэнтыфікацыі асобы. 

У сітуацыях двухмоўя  і шматмоўя роля і функцыі нацыянальнай мовы істотна 

ўскладняюцца, змяняюцца іх размеркаванне і суадносіны, а таксама актуалізуюцца новыя 

функцыі, напрыклад:  

- псіхалагічнага камфорту асобы; 

- годнасці асобы і гонару нацыі; 

- фактару адзінства нацыі.  

 

ІІ. Беларуска-рускае дзяржаўнае двухмоўе.  

Нягледзячы на істотныя праблемы з выкарыстаннем беларускай мовы ў большасці 

афіцыйных сфер зносін яна застаецца: 

- адным з рэальных сродкаў камунікацыі; 

- важнейшай часткай нацыянальнай культуры; 

- фактарам нацыянальнай ідэнтыфікацыі; 

- важнейшым атрыбутам нашай дзяржаўнасці і незалежнасці; 

- фактарам псіхалагічнага камфорту асобы і годнасці нацыі. 

Беларуская мова ў наш час павінна стаць галоўным фактарам адзінства нацыі. 

 

Беларуская мова ў кантэксце сучаснага славянскага моўнага развіцця: 

- ні адзін славянскі народ, які набыў сваю дзяржаўнасць, не страціў сваёй 

нацыянальнай мовы; 

- набыццё дзяржаўнасці ў славянскіх народаў стымулюе фарміраванне і пашырэнне 

новых славянскіх літаратурных моў (сербская, харвацкая, баснійская, чарнагорская мовы). 

Дзяржаўнае беларуска-рускае двухмоўе прадугледжвае строгае выкананне моўнага 

заканадаўства, накіраванага на парытэтнае функцыянаванне абедзвюх дзяржаўных моў ва ўсіх 

сферах афіцыйных зносін і забеспячэнне з боку дзяржавы неад’емнага права кожнага 

грамадзяніна свабодна карыстацца ў сваёй дзейнасці любой дзяржаўнай мовай.   

 

ІІІ. Аспекты гарманізацыі моўнай сферы ва ўмовах двухмоўя. 

Выкананне гэтага асноўнага прынцыпу дзяржаўнага двухмоўя грунтуецца на 

безумоўным забеспячэнні наступных умоў. 

1. Лінгвістычных. 
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2. Прававых.  

3. Сацыяльна-псіхалагічных. 

4. Адукацыйных і інш.  

 

1. Лінгвістычныя ўмовы:  

а)  адпаведны ўзровень развіцця сістэмы мовы; 

б) належнае тэарэтычнае забеспячэнне; 

в) наяўнасць факталагічнай базы для патрэб моўнай практыкі і адукацыйнага працэсу;  

г) існаванне ўстойлівай пісьмовай традыцыі. 

 

1.1. Узровень развіцця сістэмы беларускай мовы:  

Беларуская мова – высокаразвітая літаратурная мова з багатым слоўнікавым складам і 

распрацаванай сістэмай норм, якая можа паспяхова абслугоўваць усе камунікатыўныя патрэбы 

сучаснага грамадства. Яна па-ранейшаму застаецца важнейшым элементам беларускай 

культуры, сімвалам нацыянальнай свядомасці, фактарам нацыянальнай адметнасці і 

ідэнтыфікацыі. 

 

1.2. Тэарэтычнае забеспячэнне прадугледжвае: 

- высокі ўзровень айчыннага мовазнаўства; 

- усебаковае даследаванне і комплекснае манаграфічнае апісанне ўсіх узроўняў моўнай 

сістэмы; 

- наяўнасць акадэмічных граматык, нарматыўных  тлумачальных і іншых слоўнікаў 

літаратурнай мовы і г. д. 

 

1.3. Факталагічная база:  

Факталагічная база ўключае комплекс практычных даведнікаў і дапаможнікаў для 

забеспячэння патрэб навучальнага працэсу і моўнай практыкі: падручнікі і дапаможнікі для ўсіх 

узроўняў адукацыі, слоўнікі, у тым ліку двухмоўныя, і даведнікі розных тыпаў, у тым ліку і 

тэрміналагічныя. 

 

1.4. Наяўнасць стабільных правапісных норм і пісьмовай практыкі: 

- Правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі (1959); 

- Закон Рэспублікі Беларусь «Аб правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі» (2008). 

Забяспечваюць пераемнасць і стабільнасць пісьмовай традыцыі, выкарыстанне 

пісьмовай беларускай мовы ў афіцыйных сферах ужытку і навучальным працэсе. 

Усё гэта неабходна для ўсведамлення значнасці і дастатковасці сістэмы 

нацыянальнай беларускай мовы для забеспячэння камунікатыўных патрэб сучаснага 

грамадства, а таксама рэальнай магчымасці грамадзяніна карыстацца беларускай мовай у 

сваёй прафесійнай і паўсядзённай дзейнасці. 

 

2. Прававыя ўмовы: 

2.1. Наяўнасць нарматыўнай заканадаўчай базы і яе строгае выкананне (Канстытуцыя 

Рэспублікі Беларусь, Закон аб мовах у Рэспубліцы Беларусь). 

2.2. Прававая кампетэнцыя грамадзян і ўменне адстойваць свае моўныя правы. 

2.3. Адпаведнасць нацыянальнага моўнага заканадаўства міжнародным стандартам у 

моўнай сферы. 
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Выкананне гэтых умоў рэгулюе моўныя паводзіны грамадзян і службовых асоб у 

моўнай сферы ў сітуацыі дзяржаўнага двухмоўя.  

 

3. Сацыяльна-псіхалагічныя ўмовы: 

3.1. Грамадскае ўсведамленне важнасці і прыярытэтнасці нацыянальнай мовы. 

3.2. Наяўнасць нацыянальнага моўнага этнацэнтрызму. 

3.3. Фарміраванне адносін да нацыянальнай мовы як да асноўнага атрыбута 

дзяржаўнасці і  незалежнасці. 

3.4. Набыццё нацыянальнай (беларускай) мовай функцыі аб’яднання грамадства, а не яго 

канфрантацыі. 

3.5. Пазбаўленне палітычных ярлыкоў і проціпастаўлення па моўных густах і 

схільнасцях грамадзян у двухмоўным соцыуме. 

3.6. Змяненне стэрэатыпаў моўных паводзін у грамадстве.  

3.7. Стварэнне сацыяльнай базы для паўнацэннага функцыянавання беларускай мовы ў 

тых сферах афіцыйных зносін, у якіх яна  павінна выкарыстоўвацца як дзяржаўная мова краіны.  

Гэты найбольш складаны комплекс умоў, звязаны з моўнымі густамі і стэрэатыпамі 

моўных паводзін, неабходны для фарміравання ў асобы і соцыуму мажарытарных адносін 

да нацыянальнай беларускай мовы. 

 

4. Адукацыйныя ўмовы: 

Адукацыйныя  аспекты забесячэння прынцыпаў дзяржаўнага двухмоўя 

прадугледжваюць: 

- фарміраванне належнай моўнай (беларускамоўнай!) кампетэнцыі соцыуму; 

- забеспячэнне права грамадзяніна на атрыманне адукацыі на дзяржаўнай (беларускай!) 

мове. 

Адукацыйныя ўмовы не толькі забяспечваюць права карыстацца любой дзяржаўнай 

мовай у сваёй дзейнасці, але і даюць рэальную магчымасць рэалізаваць гэтае права. 

 

IV. Прыярытэты двухмоўнай кампетэнцыі соцыуму. 

1. Двухмоўная кампетэнцыя асобы (пашырае культурную і інфармацыйную прастору 

асобы). 

2. Двухмоўная кампетэнцыя службовых асоб (забяспечвае права грамадзяніна на 

карыстанне любой  дзяржаўнай мовай). 

3. Двухмоўная кампетэнцыя работнікаў вытворчай сферы (стварае ўмовы для  

атрымання неабходнай інфармацыі на любой дзяржаўнай мове, гарантуе бяспеку жыцця 

грамадзян). 

4. Двухмоўная кампетэнцыя работнікаў сферы паслуг (забяспечвае права грамадзяніна 

карыстацца любой дзяржаўнай мовай у паўсядзённым жыцці). 

5. Двухмоўная (беларускамоўная!) кампетэнцыя соцыуму забяспечвае калектыўнае 

пачуццё годнасці нацыі, ліквідуе канфрантацыю ў грамадстве паводле моўных паводзін і 

густаў, а таксама здымае праблему моўнага нігілізму. 

 

V. Актуальныя задачы пашырэння беларускай мовы ў грамадстве. 

На пачатку ХХІ стагоддзя актуальнасць набываюць пытанні выпрацоўкі: 

а) агульных канцэптуальных падыходаў (агульных прынцыпаў) да праблем сучаснага 

міжславянскага моўнага і культурнага ўзаемадзеяння;  
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б) канкрэтных мер па выкананні прынцыпаў дзяржаўнага двухмоўя ў краіне; 

 в) канкрэтных крокаў па забеспячэнні беларускамоўнай кампетэнцыі грамадства і 

пашырэнні беларускай мовы ва ўсе сферы жыцця сучаснага грамадства.      

 

Агульныя прынцыпы славянскага моўнага ўзаемадзеяння.  

1. Прызнанне безумоўнага права кожнага славянскага народа (вялікага і малога) на сваю 

дзяржаўнасць і выбар уласнага вектара развіцця, а таксама права мець і развіваць сваю 

нацыянальную мову і нацыянальную культуру. 

2. Асэнсаванне значнасці і каштоўнасці кожнай славянскай мовы як састаўной часткі 

агульнай славянскай моўнай прасторы і сусветнага культурнага кантынууму. 

3. Забеспячэнне кожнаму грамадзяніну ўнутры двух- і шматмоўнага соцыуму права 

свабодна карыстацца нацыянальнай мовай і атрымліваць культурныя і інфармацыйныя паслугі 

на любой дзяржаўнай мове ў адпаведнасці з існуючым моўным заканадаўствам. 

4. Фарміраванне паважлівых адносін як да ўласных, так і да іншых, у першую чаргу 

суседніх, славянскіх моў і культур. 

5. Усведамленне, што толькі веданне іншых (у першую чаргу суседніх) моў і культур не 

толькі пашырае інфармацыйную і культурную прастору чалавека, але і дапамагае асэнсаваць 

значнасць і каштоўнасць уласных мовы і культуры.     

6. Прызнанне прыярытэту ўзаеманакіраванасці (шматвектарнасці) працэсу фарміравання 

славянскай моўнай і культурнай  кампетэнцыі. 

7. Змяненне тэрміналогіі, публіцыстычнай рыторыкі і палітычнага дыскурсу ў сферы 

славянскай моўнай агульнасці з пазіцый сучасных стандартаў міждзяржаўнай і 

міжнацыянальнай паліткарэктнасці. 

 

Надзённыя меры па забеспячэнні прынцыпаў дзяржаўнага двухмоўя.  

1. Падрыхтоўка, абмеркаванне і прыняцце ўсіх законаў  Рэспублікі Беларусь, указаў 

Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, пастаноў Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь і іншых 

заканадаўчых актаў на абедзвюх дзяржаўных мовах і наданне ім аднолькавай законнай сілы.  

2. Забеспячэнне дзяржаўных і іншых  устаноў  поўным камплектам афіцыйных бланкаў і 

форм, у тым ліку фінансавых, на абедзвюх дзяржаўных мовах.  

3. Абавязковая наяўнасць неабходнай інфармацыі на харчовых, спажывецкіх і 

прамысловых таварах, лекавых прэпаратах, якія распаўсюджваюцца на тэрыторыі Рэспублікі 

Беларусь, на дзяржаўных беларускай і рускай мовах.  

4. Забеспячэнне ў працэсе атрымання вышэйшай і спецыяльнай адукацыі дастатковай 

беларускамоўнай кампетэнцыі спецыялістаў, асабліва перагагічных кадраў па ўсіх вучэбных 

прадметах школьнай праграмы. 

5. Стварэнне поўнай беларускамоўнай вучэбна-метадычнай базы для ўсіх узроўняў 

адукацыі ў Рэспубліцы Беларусь. 

6. Увядзенне абавязковага тэсціравання па абедзвюх дзяржаўных мовах на 

выпускных выпрабаваннях для школьнікаў і ўступных экзаменах для абітурыентаў. 

 

Меры па забеспячэнні беларускамоўнай кампетэнцыі.  

Першачарговымі крокамі для дасягнення гэтых задач у адукацыйнай сферы павінны 

стаць: 

а) істотнае павелічэнне вучэбных гадзін курса “Прафесійная лексіка” па ўсіх без 

выключэння спецыяльнасцях ВНУ, асабліва педагагічнага профілю; 
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б) распрацоўка сучасных руска-беларускіх слоўнікаў навуковай тэрміналогіі па 

асноўных галінах вытворчасці, у першую чаргу харчовай і медыцынскай; 

в) распрацоўка поўнага комплексу сучасных руска-беларускіх слоўнікаў навуковай 

тэрміналогіі для школ па ўсіх без выключэння вучэбных прадметах; 

г) стварэнне поўнага камплекта бела-рускамоўных нарматыўных прававых дакументаў і 

вучэбна-метадычных комплексаў па ўсіх вучэбных прадметах агульнаадукацыйнай школы; 

д) стварэнне агульнадаступных бела-рускамоўных электронных варыянтаў усіх 

нарматыўных прававых дакументаў і вучэбна-метадычных матэрыялаў; 

е) істотнае павелічэнне з улікам сучаснай моўнай сітуацыі і практычнай адсутнасцю 

беларускамоўнага асяроддзя ў адукацыйнай сферы колькасці вучэбных гадзін у школе на 

вучэбныя прадметы “Беларуская мова” і “Беларуская літаратура”; 

ж) распрацоўка і ўвядзенне ў дзеянне сістэмы фінансавага заахвочвання школьных 

настаўнікаў, якія выкладаюць вучэбныя прадметы на беларускай мове; 

з) абавязковае правядзенне студэнтамі педагагічных спецыяльнасцей па ўсіх прадметах 

школьнай праграмы ўрокаў і іншых мерапрыемстваў на беларускай мове ў час педагагічнай 

практыкі. 

 

VІ. Заключэнне. 

Ажыццяўленне названых мер дазволіць: 

а) забяспечыць выкананне прынцыпаў дзяржаўнага двухмоўя ў нашай краіне;  

б) рэалізаваць на практыцы права грамадзяніна на атрыманне інфармацыі на любой 

дзяржаўнай мове ў двухмоўным грамадстве; 

в) ажыццявіць магчымасць атрымання адукацыі на любой дзяржаўнай мове; 

г) павысіць беларукамоўную кампетэнцыю сучаснага беларускага грамадства;  

д) забяспечыць псіхалагічны камфорт грамадзяніна ў двухмоўным грамадстве;  

е) сфарміраваць пачуццё гонару асобы і годнасці нацыі;  

ж) умацаваць прэстыж Рэспублікі Беларусь як прававой дэмакратычнай дзяржавы. 

Толькі пры паслядоўнай рэалізацыі названага комплексу мер можа быць 

забяспечана гарманічнае развіццё сферы моўнага жыцця беларусага грамадства, 

захаванне і пашырэнне беларускай мовы і нацыянальнай культуры як важнейшых 

складнікаў жыццяздольнасці народа, гонару і годнасці нацыі і асобы.   
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Павел Баркоўскі 

 

СПАДЧЫНА ІГНАТА АБДЗІРАЛОВІЧА 

 

 

 Вам прапануецца  лекцыя, прысвечаная Ігнату Абдзіраловічу – беларускаму мысляру, які 

амаль сто гадоў назад паставіў пытанне не пра мінулае і тагачасны стан Беларусі, а пра 

будучыню, пра тое, якімі быць беларусам і як ім далей развівацца. Гэтае пытанне 

футуралагічнага кшталту, якое застаецца і на сёння адным з найбольш прынцыповых для 

беларусаў, ён выклаў ў эсэ “Адвечным шляхам”.  Досвед мыслення Ігната Абдзіраловіча, 

надзвычай важны для развіцця Беларусі, праз  існаваўшыя палітычныя абставіны і праз тое, што 

аўтар гэтых ідэяў вельмі рана памёр, не быў актуалізаваны доўгі час. На жаль, у ХХ-м стагоддзі 

шмат нашых таленавітых суайчыннікаў рана сышлі з жыцця,  не змогшы рэалізавацца 

напоўніцу. Працу стала магчымым  надрукаваць толькі ў !980-1990 гады. І з гэтага часу Ігнат 

Абдзіраловіч ужо надзейна ўпісваецца ў нашу інтэлектуальную традыцыю. Сёння мы 

звяртаемся да яго спадчыны не толькі таму, што мы мусім шанаваць традыцыю, а таму, што 

гэтая спадчына аказваецца для нас актуальнай.  

  Што мы ведаем пра гэтага чалавека? Яго сапраўднае імя Ігнат Канчэўскі, Ігнат 

Уладзіміравіч, калі быць дакладным. У якасці псеўданіма ён узяў імя галоўнага героя рамана-

аповеда Максіма Гарэцкага “Дзве душы”-- Абдзіраловіча. Можа, хацеў сказаць, што сваё месца 

ён таксама ацэньвае як падвойнае. Герой твора Гарэцкага ўвесь час вагаецца паміж дзвюма 

душамі: сялянскай, якая дасталася яму ад маці, і шляхецкай, якую ён атрымаў праз выхаванне і 

навучанне ў прыёмнай сям’і. Гэта момант цывілізацыйнай нявызначанасці аўтара, пра якую ён 

піша у сваім эсэ “Адвечным шляхам”. Нявызначанасць не дазваляе яму атаясамляць сябе ані з 

праваслаўнымі, ані з каталікамі, ні з палякамі, ні з літоўцамі ці расейцамі. Нявызначанасць 

стварала тую плыткую ідэнтычнасць, што характарызавала жыхароў менавіта гэтых тэрыторый. 

Беларусам апошнія стагоддзі даводзілася гартавацца ў такой плыткай ідэнтычнасці,  не маючы 

магчымасці вольна сказаць: “мы асобныя, мы маем сваю ідэнтычнасць”. Вобраз Абдзіраловіча 

для Ігната Канчэўскага стаў метафарай  яго самога -- як творцы і чалавека на раздарожжы, на 

ростанях, між рознымі культурамі і рознымі магчымасцямі. 

 Ігнат Абдзіраловіч не толькі філосаф, але і неблагі паэт. Мы ведаем некалькі яго вершаў. 

Адзін з іх называецца “Вераснёвае пано”. Гэты верш надрукаваны ў 1923-м годзе пад 

псеўданімам “Ганна Галубянка. Ён сведчыць пра паэтычны дар, які аднак не змог разгарнуцца.  

Давайце паглыбімся ў аўру гэтай асобы.  

Ў Бернардынскай прысадзе шапочуць пажоўклыя лісці, 

Ледзь прыкметны на сцежках бліскучыя скуркі каштанаў, 

І вада ў Вялейцы, ад зімна сіней і празрысцей, 

Гаманіць з камянём аб працёкшых гадох без устану... 

...I выходзіць між дрэў, ў патаёмную вечара пору, 

Князь апошні Літвы, ў хвалях гаснучых зыбкага свету, 

З барадой кучаравай - даспелых каштанаў калёру, 

Са струсёвым пяром, што, як воблак, пад чорным берэтам. 

I, суваючысь крокам павольным па сцежынках саду, 

Ён усходзе на гору, падходзіць да вежы цаглянай 

I, апёршысь рукой пад плашчом на злачоную шпаду, 

На прыціхшае месца глядзіць аж да самага рана... 

І чакае... пакуль не засмуціцца ноч над ракою, 
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Над вадой пабялеўшай прытуляцца сонныя мары 

І ў празрыстай імгле паплывуць лебядзі чарадою, 

А над іскрамі росаў праблісне апратка Барбары... 

  Ігнат Абдзіраловіч – чалавек цікавага лёсу і шырокіх інтэлектуальных магчымасцей. Ён 

займаўся кааператыўным рухам у Беларусі, вучыўся ў Народным універсітэце ў Пецярбургу, 

вывучаў філалогію, але праз вайну мусіў прапыніць навучанне. У 1920-я  гады выкладаў на 

кааператыўных курсах у Вільні, быў адным з арганізатараў першага беларускага “клуба” йогі у 

Вільні, цікавіўся ўсходнімі медытатыўнымі практыкамі. 

Ягоны брат, Арсэн Канчэўскі, быў вядомым дзеячам сацыялістычнага кірунку. У Заходняй 

Беларусі ўзначальваў рэвалюцыйную партыю, пасля быў чальцом бальшавіцкай арганізацыі і 

займаўся стварэннем – як ім тады хацелася верыць – самастойнай Беларусі, якая ішла б сваім 

шляхам. Трагедыя многіх беларусаў у рамантызацыі таго, што адбывалася ва ўсходняй частцы 

Беларусі, якая засталася за бальшавікамі.  Але ў Ігната Канчэўскага як раз такой ілюзіі не было.  

Паводле перакананняў, ён быў эсэрам. Папрацаваўшы з бальшавікамі, добра зразумеў цану 

таго, што адбываецца на ўсходзе, і таму стаўленне да бальшавіцкай авантуры ў яго было 

негатыўным, у адрозненне ад брата, які лічыў, што праз Савецкую Беларусь ёсць шанец для 

беларусаў застацца народам са сваім самастойным лёсам, што не магчыма зрабіць пры паляках. 

 Праца “Адвечным шляхам”, надрукаваная ў Вільні ў 1923 г., фактычна за год да смерці 

самога Ігната Канчэўскага, паўстала ў вельмі няпростых жыццёвых, палітычных і эканамічных 

умовах. Вільня на той час – сталіца напаўпрызнанай дзяржаўнасці як “Сярэдняя Літва”, якую 

палякі зрабілі ў якасці  марыянеткі, пратэктарату пад сваім кіраўніцтвам, супрацьпастаўленай 

бальшавіцкаму праекту Літоўска-Беларускай ССР. Гэта быў край, які пераходзіў з адных рук у 

другія, памятаючы, аднак, пра сваю ролю культурнага цэнтру задзіночання беларускага 

нацыянальна-вызвольнага руху, хоць вырашэнне палітычных пытанняў не залежыла ад волі 

саміх беларусаў. І горкія разважанні Ігната Канчэўсага ў эсэ – гэта таксама даніна часу. Ён 

разумеў, як няпроста беларусам рэалізаваць уласную  праграму, знайсці свой ідэал, да якога 

яны мусяць імкнуцца. Прычым ідэал – што для Абдзіраловіча  істотна – не месіянскага тыпу 

кшталту: “Вось мы, беларусы, лепшыя з усіх славянаў, з еўрапейцаў, мы ведаем найлепшы 

шлях у будучыню і павядзем за сабой народы”. Ён кажа пра крывадушнасць падобнага  

месіянізму, які прыводзіць да вялікай крыві, а не да эвалюцыі народу. Той ідэал, што прапануе 

Ігнат Абдзіраловіч,– гэта ідэал Беларусі самабытнай, творчай і шматкультурнай.  Чым ён 

цікавы сёння Чаму амаль праз сто год ён застаўся ідэалам? 

  Аўтар вылучае тры істотныя тэмы: 1) Беларусь паміж Захадам і Ўсходам. Гэта найбольш 

вядомая частка разважанняў Абдзіраловіча, простая і папулярная, якую лёгка запомніць; 2) тэма  

творчага развіцця, якая рэалізуецца ў ідэі “ліючаяся формы”. Гэта ідэя, недаацэненая за тым 

часам, а сёння яна вабіць перспектывай пошуку аўтэнтычнай нацыянальнай формы развіцця 

культуры і грамадства; 3) тэма развіцця грамадства праз матыў кааперацыі, як яго бачыў Ігнат 

Канчэўскі ў 1920-я гады. Ён перагукаецца з тым матывам грамадзянскай супольнасці, які і 

сёння ўяўляецца актуальным.  

 Звернемся да гэтых тэм. “Беларусь паміж Захадам і Ўсходам”.  

Што істотна для Ігната Абдзіраловіча? Для яго гэта не простая канстатацыя геапалітычнай 

сітуацыі. Так атрымалася, што беларусы жывуць паміж каталіцкай цывілізацыяй Польшчы і 

праваслаўнай цывілізацыяй Расіі, і таму знаходзяцца паміж жорнамі, што паступова іх 

перамолвалі на гэтым цывілізацыйным разломе. Ён ведае пра існаванне такога разлому і 

канстатуе яго як  гістарычную непазбежнасць, што праходзіць, на няшчасце, праз нас. 

Дакладней, праз беларусаў, украінцаў і балканскіх славянаў, якім гэты разлом не дае заставацца 
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ў межах пэўнай вызначанай формы жыцця, акрэсленай палітычнай, эканамічнай і грамадскай 

структуры. Для Абдзіраловіча гэта не толькі праклён беларусаў, але і вялікі шанец.  Яму не 

важна, што ўяўляе сабой палітычны праект Польшчы ці Расіі, і не тое, што звычайна 

асацыююць з культурнымі адрозненнямі расійцаў і заходніх эўрапейцаў. Для Абдзіраловіча 

важна, што гэта  супрацьстаянне двух варожых, супрацьлеглых, але падобных па сваёй сутнасці 

спосабаў развіцця культуры і жыцця, якія пайшлі з аднаго і таго же вектару развіцця ўсёй 

еўрапейскай цывілізацыі. Абдзіраловіч канстатуе: была старажытная цывілізацыя элінаў, якая 

перадала эстафету Рыму. Гэтая магутная антычная цывілізацыя спарадзіла яскравыя формы 

жыцця – палітычныя, адміністрацыйныя, прававыя, маральныя, культурныя. Антычная 

спадчына застаецца для ўсіх еўрапейцаў, напэўна, асноўным грунтам. Можна не памятаць 

уласных, напрыклад, славянскіх, міфаў, але міфы старажытнай Грэцыі кожны з вас перакажа. 

Антычнасць дала ўзор, форму жыцця. Але распад антычнай цывілізацыі быў непазбежны, бо, 

паводле Абдзіраловіча, тая цывілізацыя сутыкнулася з крызісам несупадзення індывіда і 

грамадства. І, не вырашыўшы гэтую праблему,  цывілізацыя сканала. Пазнейшыя варвары 

скарысталі для сябе знешнюю форму антычнай цывілізацыі і культуры, бо яна была надта 

прынадная дзеля збудавання уласнага войска, дзяржавы, культуры. Форму яны скарысталі, але 

дух антычнай цывілізацыі не змаглі ўзнавіць. У іх засталіся перанятыя формы, але без істотнага 

духоўнага зместу,  адпавяднага ўласным варункам жыцця. Гэта як марской жывёліне знайсці 

пакінутую шкарлупіну, і ў яе ўціснуць сваё цела, каб яго абараніць. Але што адбываецца з 

целам? Яно вымушана дэфармавацца пад гэтую шкарлупіну, ці ракавіну. 

Тое ж адбываецца з народамі, якія прымаюць антычную спадчыну. Яны вымушаны ўціскацца ў 

пакінутыя формы антычнага жыцця, але жыць інакш, чым жылі грэкі ці рымляне. Яны 

дэфармуюць свае нутраное напружанне ў фармальным кірунку. Абдзіраловіч кажа, што пайшлі 

два ўзоры гэтай антычнай спадчыны: праз Рым і праз Візантыю. Візантыйскі ўзор, які перанялі 

нашы ўсходнія суседзі – гэта ўзор маналітнасці, ці адзінадушша, адзінаўладдзя ў пытаннях да 

жыцця і ўспрымання ўсяго. Умоўны ўсходні чалавек – гэта чалавек монаідэі, монажыцця, ён не 

гатовы да нейкіх палавінчатых формаў, яму патрэбна ўсё адразу. Калі любоў, дык любоў да 

канца, без усялякіх агаворак: альбо ты мяне любіш, тады ты мой брат, і я табе ўсё аддам, альбо 

ты мне вораг. Гэтую форму жыцця, паводле Абдзіраловіча, усходнія суседзі-маскавіты, расіяне, 

бяруць з візантыйскага канону, дзе ідэя монакультуры дамінуе. Ім не трэба розных вектараў 

развіцця, ім трэба цэльнае жыццё, нешта адно, адна ідэя, ў якую можна верыць усёй сваёй 

душой. А што гэта за ідэя – ідэя цара, камунізму, сусветнай рэлігіі, ці ідэя рускага свету – гэта 

для іх неістотна; галоўнае – гэта веданне адной формы. 

 Заходняя цывілізацыя (у вобразе Польшчы) для Абдзіраловіча – гэта іншы кірунак, дзе 

пануе ідэя немагчымасці  звесці жыццё да адзінай формы. У жыцці шмат адценняў і розных 

варункаў развіцця, і трэба мець талерантнасць да іх, прымаць існаванне розных поглядоў, 

меркаванняў,  тыпаў і ладаў жыцця. (У пазнейшай паэтычнай формуле Мао Цзэдун: “Няхай 

квітнее сотня кветак”).  Гэта не маналітнасць, а расцярушанасць палітычнага і духоўнага 

жыцця. Абдзіраловіч знаходзіць на Захадзе шмат прыкладаў таго, што культура – гэта культура 

шматлікіх формаў. 

Але па сутнасці, паводле Абдзіраловіча, наступствы прыходу абедзвюх формў для беларусаў 

аднолькавыя, бо вонкава яны розныя, але па дзеяннях падобныя. Адны і другія імкнуцца да 

гвалту, але пад рознымі ідэалагічнымі соўсамі. Усходнія “браты”, маскавіты прыходзяць да нас 

і кажуць: будзьце такімі, як мы, і тады мы вас будзем любіць. Кіньце сваю беларушчыну, 

рабіцеся намі, рускімі, і тады ў нас будзе адзінае жыццё, адзіная ідэя на ўсіх. Мы будзем разам 

рабіць лепшую будучыню і будзем вашымі найлепшымі братамі. Ідэя “рускага свету”, моцна 
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агучаная сёння, – гэта выцягнутая са старога куфара і трохі атрэсеная ад нафталіну ідэя 

славянскага свету пад кіраўніцтвам рускага народа. Памятаеце Пушкіна? “Славянские ль ручьи 

сольются в русском море? Оно ль иссякнет? Вот вопрос”. Сапраўды, для рускіх характэрны 

гэты месіянскі пафас і намер стаць аб’ядноўчым цэнтрам для ўсіх славянскіх народаў. Славяне 

мусяць быць з імі, каб разам збудаваць самабытную цывілізацыю, якая “дагоніць і перагоніць” 

Захад, створыць прарыў у духоўным і іншым плане. І беларусам ёсць сціплае месца на гэтым 

велічным Тытаніку ўсходняй славянскай цывілізацыі. Гэтая форма не ведае літасці да тых, хто 

мае нейкі сумнеў ў гэтым праекце, ці да тых, хто мае іншае меркаванне наконт далейшага руху 

гэтага “парахода”. Шмат беларусаў у 1920-30-я гады загінулі, бо дазвалялі сабе сумнявацца, ці 

варта будаваць камунізм паводле масклўскіх правілаў. 

Адносна кірунку з Захаду Абдзіраловіч бачыць падобную сітуацыю мягкага гвалту, ці захопу, 

але пад маскай сяброўства і ветлівасці. Палякі ці іншыя заходнія еўрапейцы не маюць 

супермесіянскіх праектаў, лічыць Абдзіраловіч, але маюць свой прагматычны інтарэс. 

Прагматычны інтарэс паляка – не захапіць Маскву ці Прагу, але зрабіць Польшчу “od morza do 

morza”.  Беларусам не пашанцавала, што гэтае “od morza do morza” уключае тыя самыя “kresy 

wschodnie”, што для палякаў таксама родная зямля. Калі яны маюць такую прагматычна-

рамантычную ідэю, то будуць рэалізоўваць яе праз гвалт, хоць і ў больш цывілізаваных формах. 

Для тых, хто будзе знаходзіцца ў вязніцах, ці знойдзе смерць праз дзейнасць сакрэтных 

службаў, не вельмі істотна: бальшавікі ці дэфензіва пусцілі цябе “у расход”.  Заходняя 

цывілізацыя для Абдзіраловіча – гэта цывілізацыя формы, якая можа быць мазаічнай, больш 

размаітай, і яна прапануе вельмі добрыя каштоўнасці -- лібералізму, дэмакратыі, 

індывідуальнай свабоды. Тое, што мы мусім шанаваць у сабе. Аднак часам словы разыходзяцца 

са справай: гаворыцца прыгожа адно, а робіцца супрацьлеглае. Для Абдзіраловіча сітуацыя 

выбару паміж двума ліхамі ў беларуса – гэта выбар без выбару. Альбо трэба прыняць такую 

форму развіцця культуры і дзяржаўнасці, калі ўсё аб’ядноўваецца пад адным цэнтрам, і мы 

мусім стройнымі шыхтамі будаваць адную нацыю, ідэю, культуру. Альбо мы ідзем у заходнім 

кірунку і  будзем мець магчымасць канкурэнцыі розных пачаткаў, хоць і ў гэтым выпадку 

наўрад ці будзем мець сапраўднае развіццё. Будзе канкурэнцыя паміж існымі формамі жыцця, 

прызнанымі легітымнымі. Усё не прызнанае легітымным у Заходняй цывілізацыі напачатку 

развіцця адкідаецца. І гэта будуе такую мяшчанскую цывілізацыю, якая ведае свае межы: тут 

можна, а тут ужо нельга, ніякіх вам сацыяльных эксперыментаў. 

 Сітуацыя паміж “разудаласцю” і прагай да сацыяльных эксперыментаў Усходу і 

дакладнай і злёгку зануднай прыродай Захаду – гэта для беларуса арэлі, на якія сядаць не 

хочацца. Абдзіраловіч лічыць, што мы й не мусім на іх сядаць. І там, і там, па сутнасці, не 

вырашана галоўнае пытанне, на якім “зламалася” антычная цывілізацыя. Пытанне суіснавання і 

судачынення індывіда і грамадства. Індывідуальнасці як адзінкі і грамадства як хаўруса людзей, 

якія могуць узаемадзейнічаць паміж сабой не на аснове гвалту альбо прымусу. Маючы гэта на 

ўвазе, мы можам перайсці да другой ідэі, ідэі творчасці, якая ўвасабляецца ў Ігната 

Абдзіраловіча ў вобраз “ліючаяся формы”. 

 Трэба адзначыць, што творчасць на той момант – гэта адна з найбольш прадуктыўных 

філасофскіх ідэй, якая мела шмат прыхільнікаў, асабліва ў заходніх краінах Еўропы. Адным з 

першых пранізліва агучыў гэту ідэю французскі філосаф Анры Бэргсон. Гэта адзіны сучасны 

Абдзіраловічу філосаф, якога ён узгадывае ў сваім тэксце. Бэргсон, прадстаўнік плыні 

“філасофіі жыцця”, вядомы на пачатку 20-га стагоддзя філосаф. У 1907-м выйшла яго часта 

цытаваная праца “Творчая эвалюцыя”. Бэргсон у прывабнай літаратурнай форме выказвае 

філасофскія ідэі, што абмяркоўваліся ў той час і якія завабілі Ігната Канчэўскага. Гэта найперш 
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ідэя пра жыццё чалавека і прыроды як плынь: няма дыскрэтных формаў, то бок няма асобных 

момантаў ці асобных рэчаў, а ёсць жыццё як плынь, як працягласць, як тое, што доўжыцца. Мы 

прызвычаіліся разглядаць жыццё па днях, ці па нейкіх датах, перыядах: дзяцінства, юнацтва. 

Мы разбіваем жыццё на адрэзкі, дзе мы жывем нібыта рознымі жыццямі. А Бэргсон на гэта 

кажа: даруйце, гэта ўсё адна і тая ж плынь жыцця, якая шукае формы выражэння. Ідэя 

эвалюцыі, да якой ён прыходзіць, гэта ідэя ўзаемадзеяння паміж творчым духам чалавека і 

матэрыяй, дзе чалавек мусіць існаваць. Матэрыя, паводле яго, гэта тое, што дае канцовыя 

формы для выражэння чалавечай суб’ектыўнасці, гэта свет у ягонай канкрэтнасці. А чалавечы 

дух –  тое, што рушыць чалавека да выяўлення творчай і духоўнай энергіі. 

 Два пачаткі ўдала абыграны ў Абдзіраловіча ў вобразе Маці-матэрыі і творчага духа 

Купалы як іх увасабленне. Калі чалавек жыве чужым жыццём, яму насамрэч лягчэй, бо ён можа 

прыняць на сябе  гатовую праграмму існавання. Напрыклад, вам бацькі з маленства скажуць: 

трэба адвучыцца, знайсці добрую працу, ажаніцца, нарадзіць столькі-та дзяцей і передаць ім 

пасля спадчыну. Гатовая праграма жыцця. Не трэба думаць, а толькі “птушачкамі” памячаць: 

“прайшоў чарговую дыстанцыю”. Такое жыццё, як сказалі б Бэргсон і Абдзіраловіч, гэта жыццё 

ў сталых формах, калі мы прымаем замест уласнага творчага імпэту не намі спароджаныя яго 

формы. Сапраўднае жыццё для экзістэнцыялістаў – гэта жыццё пакутлівае, у сумневах, у 

штодзённым выбары. Быць тым ці іншым, рабіць так альбо гэтак. Увесь час выпрабоўваць,  

знаходзіцца на вастрыні, фактычна, жыцця і смерці. Гэта ідэал, які, можа, і не быў выказаны 

Абдзіраловічам у такой экзістэнцыялісцкай дакладнасці і яскравасці, але быў для яго ідэалам 

несупыннай творчасці ў чалавечай культуры і жыцці. 

 Для Абдзіраловіча творчасць не толькі мастацкі хаўрус, дзейнасць дызайнераў, 

архітэктараў, мастакоў, але гэта ўніверсальнае паняцце, што пранізвае жыццё кожнага чалавека. 

Гэта прынцып існавання, калі ты мусіш браць не гатовыя формы і варыянты, а імкнешся рабіць 

сваё, што пасуе тваёй духоўнай існасці і ўнутраному імпэту. Лічыцца, што такі імпэт ёсць не ў 

кожнага, а толькі ў творчых асоб, якія маюць творчы неспакой. Абдзіраловіч не рамантык і 

ідэаліст, каб казаць, што творчасць – гэта відавочны для кожнага індывіда спосаб існавання, але 

творчасць для яго– ідэал, на які трэба арыентавацца кожнаму чалавеку. Немагчыма, - лічыць 

філосаф, --каб учарашні раб стаўся сёння гаспадаром свайго жыцця, альбо ўчарашні чалавек з 

бедным духоўным жыццём стаўся сёння багатыром духу. Гэтаму трэба вучыцца, і вучыць 

грамадства -- на самым элементарным узроўні. Але адкуль народу знайсці крыніцы для 

развіцця творчасці? Вядома, мусіць быць не асобная авантура аднаго чалавека, а грамадскі 

праект. Ён фармулюе яго як праект для беларусаў і для Беларусі, а не толькі для развіцця 

творчай асобы. Для яго творчасць – гэта прынцып, які можна пакласці ў аснову  духоўнага 

жыцця чалавека і культуры. 

 Прынцып творчасці Абдзіраловіч метафарычна ілюструе праз вобраз “ліючаяся форма”, 

якая насамрэч формай і не з’яўляецца, бо форма – гэта нешта сталае, што захоўвае сябе. А 

ліючаяся форма  ўвесь час змяняецца, як гераклітава рака, у якую нельга ўвайсці двойчы. Дзеля 

чаго форма ўвесь час змяняе сябе? Каб найбольш адпавядаць жыццю. Гэта істотна для 

Абдзіраловіча. Жыццё асобнага чалавека, як і жыццё грамадскае, не мусіць быць запхнутае ў 

адзіную, хай сабе і самую шыкоўную, форму. Творчы дух у кожным чалавеку, у кожным 

народзе шырэйшы і  амбітнейшы за любую форму. Калі мы застаёмся ў межах адной формы, то 

рана ці позна гінем. 

 Тут можна гаварыць пра ўплыў ідэй Освальда Шпэнглера  (“Заняпад  Еўропы”). Заняпад 

Захаду, паводле Шпэнглера звязаны з тым, што ён перастаў быць культурай, якая развіваецца, а 

ператварыўся ў цывілізацыю, якая ёсць застылай і мёртвай формай культуры. Паводле 
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Шпэнглера, кожны народ, нацыя праходзіць пэўны цыкл развіцця, падобны на цыкл развіцця 

жывога цела: ёсць маладосць, сталасць і старасць. Маладосць і сталасць для народа – гэта 

развіццё сваёй самабытнай культуры, калі ствараецца тое, чым можа ганарыцца народ. Гэта 

паэзія, філасофія, палітычныя і грамадскія формы жыцця. Калі культура ўваходзіць у стадыю 

стагнацыі і заняпаду, яна ператвараецца ў цывілізацыю – у культуру застылых формаў, дзе няма 

развіцця, а захоўваецца тое, што было напачатку -- пераказванне і шматлікае паўтарэнне таго, 

што адбывалася раней.  Абдзіраловіч, хоць не ўзгадвае Шпэнглера, але выказвае такую ж 

думку: цывілізацыя, калі яна застаецца застылай формай – мёртвая цывілізацыя. Яна ўжо ад 

пачатку скіраваная да смерці, а не да жыцця. Наша задача – не ўціснуцца на той ці іншы бок 

арэляў, паміраць пад тую ці іншую музыку, а існаваць дзеля свайго жыцця, гэта значыць, рабіць 

тое, што будзе адпавядаць уласна беларускаму духу, беларускаму праекту культуры, грамадства 

і палітыкі. Гэта не павінна быць развіццё ў межах адзіна абранай формы, а зыходзіць з 

актуальнай патрэбы беларускай існасці. Форма мусіць адпавядаць зместу -- духоўнаму жыццю, 

патрэбам і выклікам сённяшняга дня, а змест -- форме, якая будзе найбольш дакладна выражаць 

гэтыя патрэбы. То бок гэта заклік не ставіцца занадта рупліва да традыцыі, мінуўшчыны. Можа, 

гісторыкам гэта не спадабаецца, але Абдзіраловіч лічыць, што бяда некаторых сённяшніх 

народаў у тым, што яны вельмі рупліва ставяцца да таго, што было зроблена раней. Яны 

калекцыянуюць спараджэнні творчага духу мінулых эпохаў і лічаць, што калі ўвесь час 

перабіраць свае калекцыі і ўзнаўляць гэтыя формы існавання, у іх усё будзе належным чынам. 

Паводле Абдзіраловіча,  не варта цалкам засяроджвацца на ранейшых стварэннях духу, бо яны 

абцяжарваюць жыццё сёння, гэтак жа, як і чалавеку важна час ад часу рабіць поўную прыборку 

ў доме, выкідваць старыя рэчы, што звязваюць з мінулым досведам, абнаўляцца і ісці наперад. 

Калі ж ён нясе за плячыма ўвесь багаж сваіх мінулых формаў, яны  абцяжарваюць яго, не даюць 

рухацца. 

 З культурамі, як і з людзьмі, -- піша Абдзіраловіч. Калі культура будзе імкнуцца існаваць 

у адзінай старой форме жыцця – яна прайграе. Яна павінна шукаць форму, што будзе ліцца 

разам з нашым духам і не спыняцца, шукаць найбольш адпаведныя, актуальныя формы 

існавання. Трэба змяняць свае палітычныя, грамадскія інстытуты, змяняцца культурна, быць у 

растаянным пошуку новых формаў. Па сутнасці, гэта мадэрнісцкая ідэя суцэльнай навіны, калі 

трэба ўвесь час змяняцца, змяняцца… Яна можа падацца не зусім беларускай, не тыпова 

беларускай, бо ёсць стэрыятып беларускай кансерватыўнасці, быццам наша грамадства не 

вельмі прымае навіну: лепш хай будзе, як звычайна; як было заўсёды, так хай яно і ідзе. Для 

Абдзіраловіча гэта якраз тое, што спыняе, стрымлівае ў развіцці. Варта быць менш 

кансерватыўнымі ў сваіх поглядах і ў сваіх жыццёвых амбіцыях. Для Абдзіраловіча адзіны 

спосаб змяніцца – гэта прынцып творчага існавання, жыцця як творчасці. Кожны чалавек 

творца, прынамсі сам сябе. Ягонае жыццё – гэта першы клопат ягонай творчасці. 

 Ідэя творчасці, “ліючаяся форма” на сёння выклік для нас, бо дагэтуль мы вырашаем тыя 

ж пытанні: ці пераймаць заходнія ўзоры дэмакратыі, формы палітычнага і грамадскага жыцця? 

Альбо варта ствараць нешта сваё? Альбо звярнуцца да таго, што адбываецца на ўсходзе, у Расіі, 

або дзе-небудзь у Казахстане, і пераймаць іх формы жыцця? Шмат хто адказвае: так, трэба ісці 

за больш моцнымі цывілізацыямі і рабіць, як яны. Мы зробім, як яны, і можа пасля ў нас будзе 

шанец зрабіць штосьці сваё. Абдзіраловіч прапануе іншы варыянт – цалкам адмовіцца ад гэтага 

хібнага шляху, не капіяваць чужы досвед, а шукаць тое, што найлепш адпавядае нам самім. 

Калі гэта ўжо калісьці прымалася іншым народам – нічога страшнага. Калі нам сёння патрэбна 

форма, што была ў немцаў 30 год таму, мы прымем яе, галоўнае не прыняць яе за канчатковы 

ўзор жыцця на стагоддзе наперад. Каб мы ведалі, што зараз мы прынялі такую форму, а праз 10 
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год нам спатрэбіцца іншая форма, можа, не ад немца, а ад сінгапурца, а можа і зусім нова-

навіна. Гэта будзе форма аўтэнтычнага выражэння беларускага жыцця. 

 І, нарэшце, апошняя тэма -- развіццё асобы ў межах грамадства. Для Абдзіраловіча 

гэта істотны пункт, які мае важную цывілізацыйную значнасць. Чалавек, з аднаго боку, існуе як 

індывід, як асоба, якая мае свае сэнсы існавання, прыватныя задачы, а з іншага богу – гэта член 

соцыуму, член грамады. Чалавек не можа існаваць сам-насам, ён мусіць рэалізоўвацца ў межах 

грамадства. Паўстае пытанне: ці можа чалавек знайсці такі ж творчы імпульс для развіцця сябе 

навонкі, калі ён дзейнічае разам з іншымі людзьмі, які ён знаходзіць унутры сябе? Вельмі 

проста быць мастаком ці творчай асобай, калі справа тычыцца індывідуальнай творчасці. Вось я 

мастак, што захацеў, тое сабе і намаляваў. І ніхто мне не ўказ, калі я працую. Гэта мой спосаб 

самавыражэння, я сам сабе пан. А калі мы хочам зрабіць нешта разам? Тут мы мусім так ці 

інакш дамаўляцца паміж сабой. Падчас гэтых дамоў людзі схільныя да вонкавых формаў. Бо, 

калі ёсць агульная вонкавая форма, то ўсім зразумела, як ёй карыстацца. Напрыклад, калі ёсць 

агульны закон, усе ведаюць, як ім карыстацца. І, адпаведна, усе жывуць і карыстаюцца 

агульнымі формамі. Але ці магчама грамадства, дзе можна дзейнічаць разам, але не праз гвалт 

грамадства над асобай, не праз прымус рабіць тое, што робяць усе? Ці можа грамадства само па 

сабе развівацца творча, каб складалася хаўрусная форма творчага жыцця і развіцця? 

 Абдзіраловіч бачыць пэўныя ўдалыя, на яго думку, прыклады, як людзі жывуць 

грамадою і пры гэтым не стрымліваць творчыя імпульсы адзін аднаго. Быў цудоўны прыклад у 

гісторыі: Запарожская Сеча. Шмат чаго добрага і благога кажуць пра казакаў, але чым цікавы 

досвед Сечы? Туды збіраліся людзі, перадусім вольныя, якія сваю свабоду і волю ставілі вышэй 

за іншыя чыннікі жыцця. І хоць свабода магла выражацца ў дзікаватых, анархічных формах, але 

гэта была свабода рабіць нешта сваё, калі не было агульнага прымусу рабіць толькі тое, што 

падпарадкуе іх аднаму закону ці прынцыпу жыцця.  

 Падобныя формы існавання ён бачыць у “сябрынах”, ці “дружынах”, што былі формамі 

калектыўнага гаспадарання ў Беларусі  ў пэўныя гістарычныя часы. Людзі збіраліся ў гурт і 

разам выконвалі нейкую працу. Сплавалі, напрыклад,  на чаўнах, а пасля дзялілі разам здабытае 

і заробленае. Гэта форма кааперацыі, калі людзі працавалі камандай, але мелі свой інтарэс і 

мажлівасць сябе рэалізоўваць. Яны супрацоўнічаюць, але не прыгнятаюць адзін аднаго. Такім 

прыкладам для Абдзіраловіча быў кааператыўны рух, які разгортваўся ў 1920-ыя гады. Што 

прывабнага ён бачыць у каператыўным руху? Гэта форма вольнага аб’яднання грамадзян дзеля 

дасягнення пэўных патрэбаў і паляпшэння іх дабрабыту. Кааперацыя, паводле Абдзіраловіча, - 

гэта прынцып “мноства не прыгнятае адзінку”. Ніхто ні на кога не цісне, рашэнні прымаюцца 

супольна. Усе амбіцыі так з’яднаныя, што амбіцыя кожнага ідзе на карысць цэламу, а не 

насуперак. Такая кааперацыя – форма выхавання творчай асобы, бо людзі вучацца не планавай 

гаспадарцы (як у Савецкім Саюзе, дзе цэнтр вырашае, што і як рабіць), а самі ставяць мэты і 

задачы і шукаюць найзручнейшыя шляхі іх вырашэння. Нават калі змяняецца кан’юнктура, 

умовы гаспадарання ці прававая база, каператывы – вельмі гнуткая і жыццяздольная форма. 

 Тое, пра што казаў Абдзіраловіч сто год таму, нагадвае сучасныя формы грамадзянскай 

супольнасці, пра якія разважаюць  і мараць беларускія незалежныя палітыкі ў апошнія 

дзесяцігоддзі. Не ўсё павінна належыць дзяржаве, людзі павінны вырашаць свае справы самі, 

г.зн. развіваць мясцовае самакіраванне, ствараць незалежную грамадзянскую супольнасць. То 

бок, тую супольнасць грамадзян, якая можа адстойваць свой грамадскі інтарэс і казаць 

дзяржаве: “Стоп, тут мы самі лепш ведаем, як трэба ствараць варункі культурнага ці 

грамадскага, альбо палітычнага жыцця ў рэгіёне. Мы можам зрабіць лепш, бо лепш ведаем 
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сітуацыю і тое, што нам трэба, бо нам тут жыць”. Грамадзянская супольнасць складае антытэзу, 

ці супрацьвагу ціску зверху: “рабіце так, як мы кажам”. 

Такая форма кааперацыі прадугледжвае развіццё ініцыятывы грамадзян, умення адстойваць 

ўласныя мэты і інтарэсы, гатоўнасць рэалізоўваць супольныя амбіцыі – не адзін супраць аднаго, 

а разам, дапамагаючы адзін аднаму, разумеючы, што гэта іх супольны інтарэс жыцця “тут і 

зараз”.  

 Ідэал грамадзянскай супольнасці “тут і зараз” сугучны з думкамі Канчэўскага, 

выказанымі ў 1920-я гады. Можа існаваць форма супольнасці, дзе няма прыгнёту аднаго адным, 

людзі не замінаюць адзін адному, а дапамагаюць адзін аднаму развівацца ў творчым духу і 

ствараць плён жыцця, якім можна пасля ганарыцца. Абдзіраловіч нагадвае, што не трэба 

залазіць на чужыя арэлі, а варта знайсці сваё месца, не пераймаць  чужую застылую форму, а 

шукаць сваю “зменлівую  ліючаюся” форму існавання. Варта знайсці форму супольнасці без 

уціску, загадаў, працаваць грамадою, талакою, калі заўгодна, і разам дбаць пра ўсё, што робіць 

жыццё лепшым, цікавейшым, больш разнастайым і культурна багатым. Цяпер мы можам 

меркаваць, наколькі актуальны для нас Абдзіраловіч сёння?  
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Сяргей Тарасаў 

 

КУЛЬТУРА  БЕЛАРУСІ  IX–XIII стст. 
 

 

Сярэдзіна 1-га тысячагоддзя н.э. была вызначальным часам для гісторыі ўсёй Еўропы. 

Менавіта тады -- паміж канцом  IV –VI стст. н.э. адбывалася знакамітае “Вялікае перасяленне 

народаў”. Огромністы этнас гунаў праз Прычарнамор”е абрынуўся на Заходнюю Еўропу. У V 

ст. яны перамаглі германскія плямёны. Мячамі вандалаў у 455 г. быў зруйнаваны Рым. 

Узвышана-вытанчаная антычная эпоха скончылася, пачалася новая эра ў гісторыі Еўрапейскай 

цывілізацыі. 

Агульнаеўрапейскі рух народаў не мог не крануць і славянскія плямёны, месца 

жыхарства якіх першапачаткова звязваюць з міжрэччам Віслы і Одэра. Пад ціскам находнікаў 

славяне ў V--VI стст. ажыццявілі імклівую экспансію на тэрыторыю Усходняй Германіі, берагі 

Чорнага і Адрыятычнага мораў, у балцкія землі. У гэты ж час яны з’явіліся і на Беларусі, 

выціскаючы і асімілюючы сваіх папярэднікаў на гэтых землях – аўтатхоннае балцкае 

насельніцтва. 

Неўмацаваныя вёскі былі асноўным месцам жыхарства насельніцтва гэтага часу. Аднак у 

якасці сховішчаў пад час вайсковай небяспекі выкарыстоўваліся гарадзішчы, абнесеныя 

землянымі валамі, якія былі пабудаваны іх папярэднікамі. Жылыя пабудовы становяцца 

наземнымі, слупавой канструкцыі. Разам з тым працягваюць існаваць і паўзямлянкі.   

Спальванне нябожчыкаў было асноваю пахавальнага абраду гэтага часу. Попел з 

пахавальнага вогнішча збіраўся ў гліняны гаршэчак – урну і ці закапываўся ў яму, ці месціўся ў 

курганным насыпе. Некаторыя ўрны былі ўпрыгожаны арнаментамі ў выглядзе расчосаў. 

Апошнія адсутнічалі на пабытовым посудзе. У цэлым падобныя комплексы сведчаць аб 

ўскладненні рэлігійных вераванняў, набыцці рэлігійнай ідэалогіяй важнага месца ў жыцці 

грамадства. Набор рэчаў у пахаваннях быў бедным. Апрача таго, мала што захоўвалася пасля 

перапалу ў вогнішчы. Аднак сустракаюцца дэталі вопраткі, упрыгожанняў у выглядзе пацерак, 

засцёжак, фрагментаў касцяных вырабаў з арнаментамі, і нават фрагменты конскай вупражы. 

У VIII -- IX стст. пачынаецца масавае рассяленне славянаў у балцкім арэале на 

тэрыторыі Беларусі. На пачатку яны вялікімі групамі рухаюцца на поўнач ад р.Прыпяць. 

Адсюль хутка распаўсюджваюцца па рэках Днепр, Дзвіна, Бярэзіна, Нёман, займаючы сваёй 

этнічнай масай усю Беларусь. Адной з найгалоўных прыкмет славянскай культуры з”яўляюцца 

круглыя курганы-магілы. Да сённяшніх дзён яны ў вялічэзнай колькасці захаваліся на Беларусі. 

Курганы размяшчаліся групамі, адзін побач з другім. Вакол курганоў выкопваліся невялікія 

ровікі. 

Такім чынам, у VIII --IX стст. адбыліся істотныя змены ў этнічным складзе і характары 

культуры насельніцтва Беларусі. Вялікія групы славян пасяліліся ва ўсіх яе рэгіёнах.  

Традыцыйна ў айчыннай гістарыяграфіі славянамі лічацца дрыгавічы, крывічы і 

радзімічы. Але апошнім часам навуковыя даследаванні дазваляют казаць, што крывічы этнічна 

былі бліжэй да балтаў. У кожнага этнаса былі свае ўласцівыя рысы. 

Адрознай асаблівасцю дрыгавіцага этнасу былі ўпрыгожанні ў выглядзе зярнёных 

пацерак з медзі і срэбра, пярсцёнкападобныя скроневыя кольцы. Разам з нажамі, сярпамі і 

посудам гэтыя рэчы мелі славянскае паходжанне. Аднак, у касцюме дрыгавічоў сустракаюцца 
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таксама і бранзалеты са змеепадобнымі канцамі, падобныя на зорачкі спражкі – характэрныя 

для балтаў. 

У канцы X—пачату XI стст. пахавальны абрад трупапакладання ў крывічоў выцесніў 

папярэдні абрад крэмацыі. У курганах-магілах археолагі знаходзяць характэрныя для крывічоў, 

этнавызначальныя ўпрыгожанні: бранзалетападобныя скроневыя кольцы з завязанымі канцамі, 

бранзалеты, керамічны посуд. Сведчаннем уплыву балтаў у рэчах крывічоў прысутнічаюць 

трапецыяпадобныя прывескі, галаўныя ўборы – вяночкі з бронзавымі трубачкамі-спіралямі 

(аналаг латышскіх “вайнагаў”), касцяныя прывескі ў выглядзе птушак, пляскатыя бранзалеты, 

шыйныя грыўні. 

У жаночым строі радзімічаў этнавызначальнымі былі скроневыя ўпрыгожанні ў 

выглядзе сяміпрамянёвых кольцаў і ў выглядзе пярсцёнкаў, таксма круглыя прывескі-лунніцы, 

пацеркі з пазалотай і бісер. Уплыў балцкага насельніцтва выявіўся ў бытаванні ў радзімічаў 

пласцінкавых шыйных грыўняў. 

Вызначылася тэрыторыя засялення, з’яўляліся племянные цэнтры. І такім чынам, этна-

культурная сукупнасць крывічоў, дрыгавічоў і, магчыма, радзімічаў паступова пераходзіла ў 

новую якасць свайго развіцця – дзяржаўны перыяд. 

Рэлігійныя вераванні славянаў, засяліўшых тэрыторыю сучаснай Беларусі, вядомыя як па 

шматковым згадкам у летапісных крыніцах, так і па археалагічным, этнаграфічным 

матэрыялам. 

Развіццё язычніцкіх культаў перажыло некалькі этапаў, якія былі абумоўлены 

паступовым пераходам ад родавага ладу да саслоўна-класавага. Найстаражытнымі асобамі 

пантэона былі бог Сонца Сварог і Макош – багіня ўрадлівасці, вады, жаночы пачатак зямлі. 

Малодшымі багамі былі дзеці Сварога: Дажджбог, Сварожыч і Святавіт. У кульце Макошы 

асобна шанаваліся маткі-рожаніцы: Лада і Леля. Сярод багоў, якія спрыялі ўрадлівасці былі 

Род, Вялес, Ярыла. Богам-ваяром, уладаром маланак быў Пярун. Шанаваліся таксама і малыя 

бажкі, мяшканцы і гаспадры лясоў, палёў, рэк,  азёраў, жытлаў і г.д. Месцамі адпраўлення 

культаў былі свяцілішчы, дзе ў святы каляндарнага цыклу раскладаліся вогнішчы і рабіліся 

ахвяры. Самым знакамітым на сёння можна лічыць капішча на воз.Янова (в.Бікульнічы) пад 

Полацкам, дзе захаваўся цэлы комплекс, выкладзены з камянёў. Можна меркаваць, што ў пэўны 

перыяд ахвяры прыносіліся нават чалавечыя, потым замененыя на жывёл і прадукты 

харчавання. Служкамі культаў былі святары – валхвы і кашчуннікі. 

У час ўзнікнення княжацка-дружыннай арганізаці грамадства, у перыяд блізкай 

хрысціянізацыі (другая палова X ст.) галоўнае месца ў язычніцкім пантэоне заняў бог Пярун. 

З паступовым пранікненнем хрысціянства ва ўсходнеславянскае асяроддзе і прызнанем 

яго ў якасці дзяржаўнай ідэалогіі, язычніцтва адступае на другі план. Аднак, спецыфіка і 

адрозненне Беларусі ад іншых краін ў тым, што доўгі час (па XII ст. уключна) язычніцтва і 

хрысціянства існавалі паралельна. Толькі ў XIV ст. пачалося хрышчэння этнічных літоўцаў, 

якія жылі на тэрыторыі Беларусі.  Апошняе дзеючае язычніцкае капішча было знішчана ў 

г.Мінску ў пачатку XX ст. Дзякуючы гэтай незвычайнай з”яве, шматлікія традыцыі, народныя 

абрады, фальклор, існаваўшыя ў старажытных славян, жывыя і развіваюцца на Беларусі да 

сёння. 

Культура Беларусі перыяду ранняга сярэднявечча была надзвычай разнастайнай і 

багатай. Першым датаваным надпісам на ўсходнеславянскіх землях было імя полацкага князя 

Ізяслава ( X ст.), выгравіраванае на яго пярсцёнку, які быў знойдзены пад час археалагічных 

раскопак. У XI ст., як вынік прыняцця хрысціянства, у Полацк, Тураў і іншыя гарады траплялі 
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арыгінальныя і перакладныя творы айцоў царквы, Біблія. Пачалося самастойнае летапісанне, 

культавае будаўніцтва, узнікаюць першыя манастыры. 

Ужо ў канцы IX ст. у Полацку, згодна пісьмовым крыніцам, будуецца першая цагляная 

царква Святой Багародзіцы. У сярэдзіне XI ст. – вялікі саборны храм Святой Сафіі, па 

духоўным падабенстве з храмам у Канстанцінопалі, Ахрыдзе, Кіеве і Ноўгарадзе. На камені, які 

ляжаў блізка ўваходу захаваліся імёны муляроў Сафіі: Давыд, Таўма, Мікула і Капес. 

У XII ст. у Полацку было ўжо 10 храмаў і цагляны княжацкі церам. У Гародні былі 

узведзены тры царквы, па адной ў Менску, Віцебску, Навагрудку, Пінску, Тураве, Ваўкавыску. 

Пад уплывам полацкіх дойлідаў вялося будаўніцтва храмаў у Смаленску. Склалася 

спецыфічная Полацкая архітэктурная школа XII ст., у якой выразна праглядаецца мясцовая 

пераапрацоўка балкана-візантыйскіх традыцый.  

Моцны штуршок у XII ст. атрымала выяўленчае і дэкаратыўна-прыкладное мастацтва. 

Захаваліся ў добрым стане роспісы майстра Кузьмы ў Спаса-Прыабражэнскім храме Полацкага 

жаночага (Еўфрасіньеўскага) манастыра. Майстрам Лазарам Богшаю ў 1161 г. па заказе 

ігуменні Еўфрасінні быў створаны ўнікальны ўздзвіжанскі крыж-машчавік, аздоблены золатам, 

срэбрам з выкарыстаннем тэхнікі перагародкавай эмалі. 

Шматлікія эпіграфічныя помнікі: надпіс на крыжы 1161 г., на пабытовых прадметах, 

хрысціянскія надпісы на былых язычніцкіх культавых, так званых Барысавых, камянях, 

берасцяныя граматы з Віцебска і Мсціслава і інш., сведчаць пра шырокае распаўсюджанне ў XI 

-- XIII стст. пісьмовасці і адукацыі. 

Найстаражытны літаратурны помнік Усходняй Еўропы – рыцарская балада першай 

паловы XII ст. “Слова аб Паходзе Ігаравым”  напісана аўтарам, чыё жыццё было звязана 

непасрэдна з Полацкам і яго гісторыяй. Літаратурнай працай, адукацыяй, перапісваннем кніг 

займалася Еўфрасіння Полацкая. У хуткім часе пасля смерці ў 1173 г. Яна была далучана да 

ліку святых. 

Значнае месца ў хрысціянскай літаратурнай спадчыне займае епіскап Кірыл Тураўскі 

(XII ст.). Ён стаўся адзіным на тэрыторыі Ўсходняй Еўропы манахам, які ажыццявіў подзвіг 

соўпніцтва. Захаваліся і да сённяшніх дзён перавыдаюцца яго прытчы, “словы”, 30 малітв і 

каноны. 

Надзвычай багатай была і пабытовая культура жыхароў раннефеадальнай Беларусі, яе 

гарадоў. Шматлікія арнаментальныя матывы ў ганчарстве, разьбе па дрэве і косці, ювелірных 

вырабах, вопратцы і г.д., аб’ядноўвалі  традыцыі язычніцтва і хрысціянства. У 

трансфармаваным выглядзе яны прысутнічаюць і ў сучасных беларускіх этнаграфічных 

матэрыялах. 

Археалагічныя знаходкі сведчаць аб развітай музычнай і спеўнай культуры. Самымі 

старажытнымі інструментамі былі жалейкі, дудкі, бразготкі, бубны і вельмі арыгінальны 

язычковы самагучны інструмент – варган. 

Такім чынам, у раннефеадальны перыяд былі закладзены падмуркі далейшага 

дзяржаўнага, эканамічнага і культурнага развіцця беларускіх земляў. 

  



18 

Наталля Матыліцкая                         

БЕЛАРУСКІ КАЛЯНДАРНА-АБРАДАВЫ ФАЛЬКЛОР:  

СУЧАСНАЯ ІНТЭРПРЭТАЦЫЯ І ФОРМЫ ВЫКАНАННЯ 
 

1. Беларускі каляндарна-абрадавы фальклор. Зімовы цыкл. Міфалагічны змест калядных 

абрадаў, звычаяў, песень. 

2. Веснавы цыкл. Разнастайнасць відаў беларускіх веснавых песень. 

3. Летні цыкл. Купалле.Структура і семантыка абраду і вобразы купальскіх песень.  

4. Восеньскі цыкл. Элегічнасць восеньскіх песень. Піпаўскія песні.  

5. Паняцце “фалькларызму”. Другасныя формы фальклору. 

6. Фальклор і беларуская літаратура. Фальклор і выяўленчае мастацтва.  

7. Актуальнасць звароту да фальклору  сучаснага музычнага мастацтва( з асабістага     

сцэнічнага вопыту). 

 

Каляндарна-абрадавы фальклор, або земляробчы каляндар, належыць да самых 

старажытных пластоў народна-паэтычнай культуры. Вытокi каляндарна-абрадавай паэзii ў 

родавым грамадстве. Наглядаючы змены пор года, бiялагiчныя цыклы ў развiццi раслiн i жывёл, 

старажытны чалавек, моцна залежны ад прыроды, iмкнуўся ўплываць на яе: пазбегнуць злых 

сiлаў, выклiкаць урадлiвасць нiвы, спор i прыплод у гаспадарцы. Жаданага спадзяваўся 

дасягнуць праз абрадавыя дзеяннi i словы, у магiчную, цудадзейную моц якiх шчыра верыў. 

Таксама практычная гаспадарчая дзейнасць земляроба на працягу працоўнага года, грамадскi 

быт ляжаць у аснове песень гадавога кола. Гэта паэзiя зямлi ў самым непасрэдным сэнсе слова. 

Назiраннi над кругаваротам у прыродзе i земляробчай працай, залежнай ад пор года, склалiся ў 

цэлую сiстэму поглядаў, своеасаблiвы гаспадарчы каляндар. Ён ўключыў у сябе шэраг 

святкаванняў аграрнага характару, уласцiвыя iм абрады, багатае песеннае суправаджэнне, 

прыкметы i iнш. Пазней хрысцiянства ў барацьбе з язычнiцтвам iмкнулася прыстасавань свае 

святкаваннi да старажытнага земляробчага календара. Народна-паэтычная стыхiя толькi 

часткова, вонкава, успрыняла некаторыя элементы хрысцiянскай мiфалогii, перапрацаваўшы iх 

адпаведна спрадвечным стыхiйна-матэрыялiстычным (у аснове сваей) земляробчым уяўленням 

i свайму паэтычнаму бачанню свету. Юр'я, Мiкола, Пятро, Iлля з песень гадавога круга — гэта 

тыя ж сяляне-земляробы, ратаi i сейбiты. I клопат iх пра жыта каранiстае ды каласiстае, пра 

юр'еўскую расу першага выгану скацiны ў поле, пра пагодлiвы сенакос i добры ўжон збожжа, 

пра раi семянiстыя i табуны коней — чыста сялянскi клопат. Неаднолькавыя метэаралагiчныя 

ўмовы вясны, лета восенi i зiмы, разнастайны характар гаспадарчай дзейнасцi ў кожным 

каляндарна-вытворчым сезоне абумовiлi функцыянальныя асаблiвасцi паэзii гадавога круга, яе 

цыклiзацыю. Развiтасць у паэзii беларускага земляробчага календара песенных вiдаў усiх 

чатырох аграрнавытворчых сезонаў, акрэсленая працоўная аснова восеньскага цыклу (уборка 

яравых, грэчкi, апрацоўка лену, канапель, збор грыбоў, копка бульбы i iнш.) i, нарэшце, 

адметная музычная прырода восеньскiх песень даюць падставу гаварыць пра чатыры цыклы 

беларускай каляндарна-абрадавай паэзii: зiмовы, веснавы, летнi i асеннi. 

Сярод зiмовых святкаванняў багаццем i каларытнасцю абрадаў вызначалiся каляды, бедная 
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i багатая куцця, звязанае з iмi калядаванне i шчадраванне, аграрная i любоўная варажба, культ 

продкаў у абрадах куццi. 

Зiмовы цыкл каляндарнай паэзii ўключаў песнi пiлiпаўскiя, якiя спявалiся пры кудзелi. 

Аднак спецыфiку яго, асноўнае ядро складалi калядкi i шчадроўкi. Калядныя песнi выконвалiся 

пераважна ў час старажытнага земляробчага свята каляд. Яны выказвалi запаветныя думкi 

селянiна пра будучы ўраджай, дабрабыт i мелi на мэце садзейнiчаць захаванню рунi, статка. 

пчол. У змесце калядак шмат наiўнай iдэалiзацыi: сялянскi двор з iх паўстае раскошным, 

багатым, не раўнуючы як княжаскi палац або панскi маёнтак. Шчадроўкi выконвалiся звычайна 

на так званую багатую куццю, у ноч напярэдаднi Новага года. Зместам яны вельмi блiзкiя да 

калядак i адрознiвалiся болыш прыпевам i iншымi дэталямi паэтыкi, напрыклад вершаваным 

памерам. Калядка звычайна складаецца з зачына, усхвалення гаспадароў, праслаўлення iх хаты, 

хараства, багацця. 

Менш захавалiся ў беларусаў масленiчныя песнi, або масленкi. Яны стаяць на мяжы 

зiмовага i веснавога цыклу. Адлюстроўваюць абрадавыя забавы i гульнi, сацыяльныя i 

грамадскiя адносiны, услаўляюць свята i вясёлае застолле. 

Надзвычай багатая беларуская каляндарная паэзiя веснавога цыклу. Пачыналi яго песнi 

«гукання» вясны, вяснянкi. Прасвятлёны былi яны марай аб адроджанай прыродзе, веснавым 

сонейку, выхадзе ў поле. У велiкодных песнях гаварылася ў асноўным пра дзявочую долю i 

сямейныя адносiны. Выразнай жанравай адметнасцю, паэтычным багаццем, раскошай вобразаў 

вылучалiся валачобныя песнi, якiя ў пэўным сэнсе складаюць спецыфiку беларускага 

календара, яго паэзii. У iх на шырокiм фоне, з эпiчным размахам паказана гаспадарчая 

дзейнасць земляроба. Наiўнай iдэалiзацыяй сялянскага дабрабыту валачобныя песнi 

пераклiкаюцца з калядкамi i шчадроўкамi. Аднак паэтызацыя працы селянiна ў валачобных 

песнях дасягае большай паўнаты, мастацкай яскравасцi. Юраўскiя песнi ў аснове сваей звязаны 

з даўнiм святам старажытных жывёлаводаў i земляробаў — Юр'ем. Яны выяўляюць адвечную 

мару селянiна аб добрым ураджаi, аб захаваннi статка ад памору i дзiкiх звяроў. Вобраз 

юр'еўскай расы, на якую ўпершыню пасля зiмы выганялi статак, малюнкi ўзаранага поля раллi, 

светла-зялёнай рунi стваралi агульны паэтычны вобраз вясны. 

Завяршалi веснавы цыкл песнi траецкiя, або сёмушныя. У iх адлюстраваны культ 

раслiннасцi i культ продкаў, расказваецца аб дзявочых мэрах пра замужжа.  

Летнi цыкл складалi песнi купальскiя, пятроўскiя, касарскiя i жнiўныя. Да летняга цыклу ў 

пэўнай ступенi адносяцца i талочныя, якiя спявалiся i ў iншыя поры года, але найбольш — у час 

дажынак, пры застоллi дажынкавай талакi. Купальскiя песнi ўслаўлялi Купалу (купалле) — 

пару найбольшага росквiту зямных сiл, выяўлялі iмкненне захаваць ураджай якраз напярэдаднi 

ўборкi, адлюстроўвалi любоўныя i сямейныя адносiны. Значную частку купальскiх песень 

складаюць жартоўныя, якiя, як i большасць купальскiх, выконвалiся каля вогнішча i незласлiва 

высмейвалi заганы хлопцаў i дзяўчат, адыгрывалi значную ролю ў вясёлай святочнай гульнi 

моладзi. Пятроўскiя працягвалi, развiвалi далей тэму любоўных i сямейных адносiн. Касарскiя 

песнi не вылучаюцца тэматычнай разнастайнасцю. Спявалiся яны на матыў жнiўных. 

Сапраўднай скарбнiцай беларускай народнай песеннай культуры з'яўляюцца жнiўныя песнi. 

Шырокi паказ працы жней у iх спалучаецца з адлюстраваннем унутрысямейных i сацыяльных 

адносiн. Паэтычным хараством, раскошай вобразаў вылучаюцца сярод жнiўных дажынкавыя 

песнi, якiя адлюстроўвалi заключны этап збору жыта з палёў. 
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Восеньскi цыкл быў найбяднейшы абрадамi. У iм найбольш значнае месца займаў культ 

продкаў — дзядоў. Сярод восеньскiх святкаванняў вылучалiся багач, пакроў, змiтроўскiя дзяды. 

Восеньскiя песнi — гэта песнi так званага асенняга або аўсянага жнiва, песнi, што спявалiся 

пры ўборцы лену, капаннi бульбы, зборы асеннiх ягад i грыбоў. У iх дамiнуе тэма будучага 

замужжа i вяселля. Восеньская песня стварыла яскравыя малюнкi асенняй прыроды, дала 

цудоўныя ўзоры народнага меласу. 

У жанравых адносiнах каляндарна-абрадавая паэзiя разнастайная. Яна ўключае абрадавыя 

песнi заклiнальныя, велiчальныя, песнi лiрычныя i сямейныя, што паводле народнай традыцыi 

прымеркаваны да каляндарных цыклаў, а таксама прыгаворы, драматызаваныя дыялогi, 

прыказкi, прымаўкi. Народныя прыкметы, выказаныя ў форме прыказак i прымавак, перадаюць 

назiраннi за жыццём прыроды ў дастасаваннi да працы земляроба, заключаюць у сабе 

практычныя веды, парады. «Вясна — мацi, лета — бацька»— кажа народная прыказка. «Сей 

авёс у гразь — будзеш, як князь. Прышлi калядкi — гаспадарам парадкi. Зорнае неба на куццю 

— ураджай на ягады i грыбы. Iней на дрэвах — багатая квецень у садах» 

Інтэрпрэтацыя аўтэнтычнага фальклору ў розных відах мастацтва звязана з тэрмінам 

“фалькларызм”. Тэрмін прапанаваны французскім фалькларыстам XIX в. Полем Себіё для 

абазначэння розных  заняткаў і захапленняў  фальклорам (у жыцці і мастацтве). У савецкай 

фалькларыстыцы 1930-х гадоў (М. К. Азадоўскі,  М. Сакалоў і др.) быў прыняты для неакадэмічных 

форм звароту да фальклору.  М. К. Азадоўскі ужываў тэрмін Ф. для характарыстык і «фальклорных 

зацікаўленняў  пісьменнікаў (артыкул «Фалькларызм Лермантава»). Асабліва шырокае 

распаўсюджванне тэрмін атрымаў  ў сусветнай навуцы з сярэдзіны 1960-х 

гадоў пераважна для абазначэння «другасных», «неаўтэн- 

тычных» фальклорных з’яў (узнаўленне фальклору на сцэне, напрыклад). 

У навуцы усталяваўся дыферэнцыяваны падыход да фальклору (Ф).: адрозніваюць 

”камерцыйныя формы Ф. як элемент індустрыі турызму і “прадуктыўныя” формы Ф. як 

арганічны працэс трансфармацыі і рэпрадукцыі фальклору ў грамадскім побыце, культуры і 

мастацтве.  

Фальклор як мастацтва слова звязаны з іншымі відамі народнага і прафесійнага мастацтва. 

Можна было б прывесці шмат прыкладаў дабратворнага ўплыву народнай паэтычнай творчасці 

на прафесійнае музычнае, выяўленчае мастацтва, на драматургію. 

Да фальклорных сюжэтаў звярталіся сусветна вядомыя майстры жывапісу В.Васняцоў, 

В.Сяроў і інш. Шырокае выкарыстанне сюжэтаў і матываў вусна-паэтычнай творчасці ўласціва 

таксама народнаму прыкладному мастацтву, асабліва кераміцы, разьбе па дрэве. У сваю чаргу, 

літаратура і прафесійнае мастацтва ўплываюць на развіцце фальклору, асабліва на мову, стыль, 

вершаскладанне, у пэўнай ступені на сістэму вобразаў і прыёмы мастацкага адлюстравання 

рэчаіснасці. 

 Многія буйныя музычныя творы напісаны на фальклорныя сюжэты і шырока 

выкарыстоўваюць народны мелас. Напрыклад, толькі на сюжэт вядомай многім народам казкі 

«Папялушка” (“Золушка”) кампазітарамі розных краін напісана каля дзесяці опер і балетаў, у 

тым ліку дзіцячая опера Б. Асаф’ева і балет С. Пракоф’ева. Беларускае народнае паданне 

«Машэка» лягло ў аснову лібрэта аднайменнай оперы Р.Пукста. Пастаянна звярталіся да 

беларускага народнага меласу кампазітары М. Чуркін, М.Аладаў, А.Туранкоў, сучасны 

кампазітар Юры Выдронак.  
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Ва ўмовах сучаснага Менску  назіраецца такая станоўчая тэндэнцыя, як рост  цікавасці да 

фальклору і, перш за ўсё, з боку моладзі:  святкаванне Калядаў, Вялікадня, Масленіцы, Купалля 

і іншых каляндарных і сямейных святаў з шырокім выкарыстаннем традыцыйных абрадаў і 

паэзіі, арганізацыя і правядзенне танцавальных вечарын, развіццё дударства − усё гэта 

бясспрэчныя доказы таго, што фальклор набывае новае дыханне ва  ўмовах горада.  

Такім чынам, месца фальклору ў гарадской культуры вызначаюць носьбіты другога пасля 

аўтэнтыкі ўзроўню традыцыі. Гэта разнастайныя музычныя гурты, ансамблі народнага танца, 

спевакі і сьпявачкі, культуролагі і навукоўцы-фалькларысты, мастакі (ад жывапісцаў да 

майстроў дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва), пісьменнікі і літаратары, арганізатары 

культурніцкіх імпрэзаў. Чым больш прафесійны будзе іх падыход, тым больш каранёвы, а 

значыць і больш духоўны вынік атрымаюць астатнія ўдзельнікі.      

   

У лекцыі разглядаюцца таксама разнастайныя падыходы да  ўвасаблення каляндарна-

абрадавага фальклору на сцэне з дэманстрацыяй жывога спеву, аудыё- і відэёматэрыялаў з  

асабістым ўдзелам.  
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Кацярына Любецкая 

АКТЫЎНЫЯ ПРАЦЭСЫ Ў СІСТЭМЕ ФУНКЦЫЯНАЛЬНЫХ СТЫЛЯЎ 

СУЧАСНАЙ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ 

 

Беларускімі даследчыкамі заўважана, што «класіфікацыя функцыянальных стыляў 

беларускай літаратурнай мовы – праблема, якая яшчэ чакае свайго вырашэння»
1
. Варта 

адзначыць, што ў навуковай і вучэбнай літаратуры і да сёння не існуе агульнапрынятага 

падыходу да дыферэнцыяцыі стыляў, з другога боку, пры вылучэнні функцыянальных стыляў 

прыхільнікі розных стылістычных кірункаў (традыцыйныя, функцыянальная, дыяхранічная, 

параўнальная стылістыка) зыходзяць з розных падстаў.  

У профільнай літаратуры ў першую чаргу праводзіцца размежаванне на стылі мовы і стылі 

маўлення. Пры гэтым першыя лічацца зыходнымі, базавымі, а другія – іх працягам, 

канкрэтызацыяй, г.зн. яны з’яўляюцца жанрава-сітуацыйнымі стылямі. Пры абслугоўванні 

паўсядзённых і масавых зносін кожны стыль набывае мноства рэалізацый, што залежыць ад 

канкрэтных умоў зносін. Вылучаюць, напрыклад, такія стылі маўлення, як: прамоўніцкі, стыль 

рэкламы, сяброўскага ліста і інш. Маўленчых стыляў значна больш, чым моўных, і іх утварэнне 

і станаўленне нельга лічыць завершаным.  

Функцыянальны падыход да вызначэння і акрэслення стыляў прадугледжвае, што 

ўлічваюцца ўмовы функцыянавання мовы. Пры гэтым прынята праводзіць падзел паміж 

суб’ектыўнымі і аб’ектыўнымі фактарамі. “Да ліку суб’ектыўных фактараў далучаюць: 

сацыяльна-эканамічны (прафесія, узровень адукацыі прамоўцаў, сацыяльная прыналежнасць і 

інш)., псіхалагічныя асаблівасці моўцаў (характар, асаблівасці тэмпераменту і г.д.), настрой у 

момант гутаркі, узрост гаворачых). Да ліку аб’ектыўных фактараў далучаюць: форму маўлення 

(пісьмовая або вусная), від маўлення (маналог, дыялог ці палілог), спосаб камунікацыі 

(грамадская ці прыватная), жанр маўлення, сфера грамадскай дзейнасці”
2
. У беларускім 

мовазнаўстве асноўным прынцыпам вылучэння функцыянальных жанраў з’яўляюцца 

“камунікатыўныя сферы моўных зносін”
3
, г.зн. актуальнай застаецца карэляцыя 

«камунікатыўная сфера – функцыянальны стыль»
4
. Сферу навукі пры гэтым “абслугоўвае” 

навуковы стыль, адміністрацыйна-прававую сферу – афіцыйна-справаводчы, сферу грамадска-

палітычнай дзейнасці – газетна-публіцыстычны, сферу побытавых зносін – размоўна-

гутарковы, сферу канфесійнай дзейнасці – канфесійны стыль. Навукоўцы схільны лічыць, што 

сферу мастацтва і літаратуры абслугоўвае не асобная функцыянальна-стылістычная 

разнавіднасць літаратурнай мовы, але ўся нацыянальная мова, што рэалізуе эстэтычную 

функцыю. 

                                                           
1 Шакун, Л.М. Да характарыстыкі функцыянальных стыляў беларускай мовы / Л.М. Шакун // 

Беларуская мова. Хрэстаматыя. – Мн., 2004. – С. 569. 

2 Крылова, О.А. Основы функциональной стилистики русского языка / О.А. Крылова – М., 1979. – С. 30.  

3 Цікоцкі, М.Я. Стылістыка публіцыстычных жанраў / М.Я. Цікоцкі – Мн., 1971. – С. 18. 

4 Красней, В.П. Функцыянальна-стылявая дыферэнцыяцыя беларускай літаратурнай мовы / В.П.Красней 

// Беларуская мова. – Opole, 1998. – С. 225. 
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Варта адзначыць, што кожнаму функцыянальнаму стылю характэрны і адбор моўных 

сродкаў з аднатыпнай функцыянальна-стылістычнай афарбоўкай, якія ствараюць пэўную 

адносна зачыненую сітэму. Словам зачыненую падкрэсліваецца, што элемент з іншай сістэмы 

ўспрымаецца як чужы. А словам адносна – тое, што зачыненасць не з’яўляецца абсалютнай, бо 

шматлікія моўныя сродкі з’яўляюцца агульнымі для ўсіх або некалькіх стыляў, і ў рэальнай 

моўнай практыцы некаторыя моўныя сродкі могуць змяняць сваю афарбоўку. Улічваючы ўсё 

вышэйсказанае, можна зрабіць выснову, што функцыянальны стыль – гэта “найбольш агульныя 

структурныя і асноўныя сацыяльна-значымыя разнавіднасці літаратурнай мовы”
5
, “грамадска-

усвядомленая, унутрана аб’яднаная спецыфічная сістэма моўных сродкаў, якая абумоўлена 

мэтамі і прынцыпамі адбору гэтых сродкаў у той ці іншай сферы грамадскай дзейнасці 

(навуковай, дзелавой, публіцыстычнай і г.д.) і найлепшым чынам абслугоўвае зносіны ў гэтай 

сферы”
6
.  

У сувязі з недастатковай вывучанасцю пытання аб стылях сучаснай беларускай мовы 

далейшы выклад не прэтэндуе на тое, каб прадставіць поўную групоўку стыляў і іх 

характарыстыку.  

Стыль мастацкі вылучаецца не ўсімі лінгвістамі. Прыхільнікі вылучэння гэтага стылю 

сцвярджаюць, што мова мастацкай літаратуры рэгулярна функцыянуе ў пэўнай сферы 

грамадскай дзейнасці – у сферы літаратуры і мастацтва, дзе рэалізуецца эстытычная функцыя 

мовы, не ўласцівая іншым стылям. Апаненты гэтага меркавання звяртаюць увагу на тое, што ў 

мове мастацкай літаратуры адсутнічаюць спецыфічныя моўныя прыметы, выкарыстоўваюцца 

моўныя сродкі розных функцыянальных стыляў, стыль не ўтварае адносна зачыненай сістэмы. 

У беларускім мовазнаўстве даследчыкамі аднадушна падкрэсліваецца вядучая роля мастацкага 

стылю ў агульнай сістэме функцыянальна-стылістычных разнавіднасцей сучаснай беларускай 

літаратурнай мовы. “Вядучая роля мастацкага стылю ў стылістычнай сістэме сучаснай 

беларускай літаратурнай мовы – яе яркая адметная асаблівасць… Сучасная беларуская 

літаратурная мова зараджалася і афармлялася ў неспрыяльных сацыяльна-палітычных 

умовах…, калі беларускі народ не меў сваёй уласнай дзяржаўнасці. У такіх умовах галоўнай 

сферай літаратурнай апрацоўкі мовы непазбежна станавілася мастацкая літаратура і 

публіцыстыка… Іншыя ж сферы грамадскага жыцця (навука, заканадаўства, справаводства і 

г.д.) заставаліся цалкам недаступнымі для так званых недзяржаўных моў… Даволі развітыя, 

жанрава дыферэнцыраваныя, функцыянальныя стылі сучаснай беларускай літаратурнай мовы 

ўзбагачаюцца і ўдасканальваюцца сваімі ўласнымі шляхамі ў адпаведнасці з запатрабаваннямі 

моўнай практыкі. Але развіццё іх развіваецца ў русле тых традыцый, што вельмі рана склаліся ў 

гісторыі мовы мастацкай літаратуры. Сутнасць іх заключаецца перш за ўсё ў параўнальна 

шырокіх магчымасцях выкарыстання сродкаў народна-гутарковага паходжання ў тэкстах 

самага разнастайнага зместу (навуковага, афіцыйна-справавога і г.д.) і арганічным непрыняцці 

ўсяго таго, што не стасуецца з асаблівасцямі (“духам”) жывой народнай гаворкі. У гэтых 

адносінах беларуская літаратурная мова ярка адрозніваецца, напрыклад, ад рускай літаратурнай 

                                                           
5 Красней, В.П. Функцыянальна-стылявая дыферэнцыяцыя беларускай літаратурнай мовы / 

В.П. Красней // Беларуская мова. – Opole, 1998. – С. 225. 

6 Цікоцкі, М.Я. Стылістыка беларускай мовы. / М.Я. Цікоцкі. – Мінск, 1992. – С. 243. 
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мовы, якая выпрацавала трывалыя традыцыі шырокага выкарыстання сродкаў кніжнага 

паходжання і бесперапынна папаўняецца інавацыямі, створанымі на іх базе і па іх узору”
7
. 

У профільнай літаратуры вылучаецца гутарковы, або размоўны стыль. Аднак, паводле 

меркаванняў даследчыкаў, “гутарковы варыянт беларускай мовы так і не выпрацаваўся...”
8
 

Вусная мова інтэлігенцыі, якая карыстаецца беларускай мовай, - “гэта варыянт кніжнай 

літаратурнай мовы, які, на нашу думку, мэтазгодна разглядаць як літаратурна-гутарковы стыль 

беларускай літаратурнай мовы. Моўныя сродкі гэтага стылю, як правіла, адпавядаюць 

літаратурнай норме, хоць абмежавана могуць выкарыстоўвацца размоўныя і прастамоўныя 

сінонімы стылістычна нейтральных агульнанародных слоў, жарганізмы, дыялектызмы, 

аказіяналізмы, дэрываты з эмацыянальна-ацэначнымі суфіксамі”
9
. 

У даведніку “Асновы культуры маўлення і стылістыкі” (Мінск, 1992) пад рэдакцыяй 

У.В.Анічэнкі ўпершыню зроблена спроба апісання гісторыі станаўлення канфесійнага стылю. 

Па вядомых экстралінгвістычных прычынах гэта галіна функцыянавання беларускай мовы 

практычна не апісвала і замоўчвалася. Яскравым сведчаннем выпрацоўкі пэўных спосабаў і 

прыёмаў моўнага выражэння ў новай функцыянальнай сферы – сферы рэлігійнага жыцця - 

з’яўляюцца пераклады Святога Пісьма, беларускамоўныя часопісы рэлігійнай тэматыкі. 

Камунікацыя ў гэтай сферы ўключае, з аднаго боку, прамаўленне розных кананічных 

богаслужбовых тэкстаў, малітваў і песняспеваў. З другога боку, – гэта выступленні святароў 

перад масавай аўдыторыяй. “Адраджэнне духоўнай культуры ў наш час немагчыма без 

адраджэння культурнай ролі традыцыйных для Беларусі хрысціянскіх канфесій. Праўда, пакуль 

што і праваслаўная царква, і каталіцкі касцёл, і пратэстанцкія канфесіі ў багаслужбе не 

карыстаюцца шырока беларускай мовай. Наколькі плённым акажацца фарміраванне 

канфесіянальнага стылю беларускай літаратурнай мовы, будзе залежаць ад сацыяльных 

фактараў, ад нацыянальна-культурнай і нацыянальна-моўнай палітыкі дзяржавы»
10

. 

Нельга абысці ўвагай яшчэ адну характэрную асаблівасць сучасных працэсаў у беларускай 

мове. Даследчыкі мовы называюць гэту тэндэнцыю “інтэлектуалізацыя” (або 

“арыстакратызацыя” ці “снабізацыя”
11

), таму што яна звязана з моўным выбарам і густам часткі 

беларускамоўнай інтэлектуальнай эліты. Высокі стыль як адзінства тэмы, зместу, жанра і 

пэўных моўных сродкаў – з адценнем прыўзнятасці, урачыстасці з шырокім выкарыстаннем 

кніжнай лексікі, “пышнай” метафарычнасці сёння амаль не існуе. Аднак намінацыя Высокі 

стыль застаецца ва ўжыванні ў дачыненні да асобных (пераважна стылізаваных) твораў: 

урачыстая прамова, юбілейнае віншаванне. “У апошні час можна назіраць, як асобныя 

                                                           
7 Шакун, Л.М. Да характарыстыкі функцыянальных стыляў беларускай мовы / Л.М.Шакун // Беларуская 

мова. Хрэстаматыя. – Мн., 2004. – С. 572. 

8 Падлужны, А. Работа над памылкамі 1933-га / А.Падлужны // Беларуская мова і літаратура ў школе. – 

Мінск, 1991, № 3. – С. 4. 

9 Красней, В.П. Функцыянальна-стылявая дыферэнцыяцыя беларускай літаратурнай мовы / В.П.Красней 

// Беларуская мова. – Opole, 1998. – С. 259. 

10 Красней, В.П. Функцыянальна-стылявая дыферэнцыяцыя беларускай літаратурнай мовы / 

В.П. Красней// Беларуская мова. – Opole, 1998. – С. 259. 

11 Лукашанец, А.А. Актыўныя працэсы ў сучасным беларускім словаўтварэнні / А.А. Лукашанец // 

Беларуская мова ў другой палове ХХ стагоддзя. – С. 26. 



25 

прадстаўнікі беларускамоўнай гуманітарнай у сваёй большасці інтэлігенцыі ў сваёй моўнай 

практыцы імкнуцца паслядоўна прытрымлівацца пэўных словаўтваральных стэрэатыпаў 

(шаблонаў, клішэ)... Не даючы ацэнкі працэсу інтэлектуалізацыі, снабізацыі і каставасці 

сучаснай беларускай літаратурнай мовы, варта ўсё ж такі адзначыць такі яго станоўчы аспект, 

як спробу фарміравання высокага (інтэлектуальнага, элітарнага) стылю літаратурнай мовы”
12

. 

Пытанне аб стылявым статусе стылю рэкламы ў сучаснай беларускай літаратурнай мове 

застаецца дыскусійным. Прыхільнікі польскай і рускай стылістыкі
13

 рэкламныя тэксты 

далучаюць да публіцыстычных тэкстаў. Апаненты гэтага падыходу лічаць, што асноўнай 

функцыяй рэкламнага тэксту з’яўляецца не столькі інфармацыйная, колькі ўздзеяння. Пры 

гэтым, аб’ектам апісання вытупае не падзея, але тавар ці паслуга. У цэлым можна канстатаваць, 

што стылістыка рэкламы толькі фарміруецца як прыкладная дысцыпліна. 

Варта падкрэсліць, што функцыянальна-стылістычнае размежаванне мовы не зводзіцца да 

некалькіх асноўных стыляў, яно ўяўляе вельмі складаную карціну. У рэальнасці стылі 

ўзаемадзейнічаюць, і той або іншы канкрэтны тэкст у цэлым можа сумяшчаць рысы розных 

стыляў. 

 

 

                                                           
12 Тамсама. 

13 Гл. у Стилистический энциклопедический словарь русского языка: 2-е изд., испр. и доп. – М., 2006. – 

696 с. 


