
Галіна Кутырова-Чубаля   

 

АСАБЛIВАСЦI НАРОДНАГА ВАКАЛЬНАГА ВЫКАНАЛЬНIЦТВА НА БЕЛАРУСI 

 (да праблемы пераймальнага – непераймальнага ў фальклоры) 

 

Сярод шматлiкiх уражанняў ад спеву нашых вясковых носьбiтаў песеннай творчасцi ў памяцi 

трывала захоўваюцца асобныя сустрэчы, размовы, партрэты выканаўцаў. I – што найбольш цiкава – доўгiя 

гады трымаецца ў памяцi моцнае ўражанне ад выканаўчых асаблiвасцяў, ад няўлоўных спачатку, але 

прыкметных, запамiнальных мастацкiх «адхiленняў» ад сталых канонаў меладычнай, рытмiчнай, фактурнай 

будовы песенных твораў (гаворка далей пойдзе пра вакальную творчасць). З часам, па меры накаплення 

матарыялу, слыхавога вопыту, прыходзiць зразуменне, што адны «адхiленнi» характарызуюць 

iндывiдуальны вакальны «почарк», манеру выканання спявачкi цi спевака, iншыя ж ствараюць выканаўчы 

стыль пэўнай спеўна-меладычнай зоны. Абедьзве катэгорыi заключаюць у сябе элементы рытмiкi, мелодыкi, 

формы, фактуры, тэмральна-артыкуляцыйнага спектру, якiя цяжка паддаюцца перайманню, а нярэдка –  

i ўспрыманню з боку як прафесiйных збiральнiкаў-фалькларыстаў, так i фальклорных практыкаў-

выканаўцаў. Адсюль, адпаведна, недастаткова поўная фiксацыя вакальна-артыкуляцыйных дэталяў у 

нотных публiкацыях, стылiстычна ўпрошчанае выкананне народных твораў фальклорнымi калектывамi. 

Зразумела, ступень абвостранасцi, тонкасцi ўспрыняцця i, далей, здольнасцей i навыкаў пераймання цiкавага 

«няўлоўнага» ў розных людзей, звязаных з засваеннем фальклору, розная. Вось чаму варта звярнуць увагу 

на найбольш прыкметныя феномены вакальнага выканальнiцтва беларусаў.    

Абазначаная тэма даволi шырокая, шматаспектная. У даным артыкуле абмяжуем кола пытанняў  

i для пачатку засяродзiмся на спецыфiчных адметнасцях iнтанавання i фактуры, якiя яскрава праяўляюцца 

ў працэсе жывога выканання, аднак далѐка не заўсѐды адлюстроўваюцца ў нотных запiсах. Нашы назiраннi 

датычацца песень абрадавага кола – каляндарных i вясельных – з тэкстамi i напевамi шырокага 

распаўсюджання як уласна на Беларусi, так i за яе межамi.  

Сярод прыродных выканаўчых феноменаў народнага спеву звяртаюць на сябе ўвагу наступныя 

з’явы, або тэндэнцыi:  

1) працэсуальнае гукарадна-ладавае разгортванне песнi;  

2) спарадычна-сiтуатыўная ладавая варыянтнасць выканання адной i той жа песнi;  

3) арганiчнае ўключэнне так званых «супрасегментных» (лiнгв.) сродкаў у сферы iнтанавання 

формульных абрадавых напеваў.  

Першае ў этнамузыказнаўстве было апiсана на матарыяле неславянскага – якуцкага – фальклору  

i азначана красамоўным тэрмiнам Г.Грыгарана – Э.Алексеева «раскрывающийся лад» [1, с. 52-54]. Сутнасць 

з’явы заключаецца ў паступовым разрастаннi, колькасным пашырэннi гукараднай шкалы i, адпаведна, 

якаснай зменлiвасцi адносiнаў тонау, напружання мiж iмi, адным словам – ладу песнi ў працэсе яе 

выкананя. Такi спосаб выканання песнi даволi ўстойлiвы для пэўных занальных спеўных традыцый 

Беларусi, але выяўляецца ѐн – паводле нашых уласных назiранняў – выключна ў сольнай вакальнай 

практыцы. Арэальна ладагукарады, што раскрываюцца паступова, ад страфы да страфы, у кожнай 

наступнай песнi нанова, нераўнамерна рассеяны па заходне-беларускiм арэале. Тут вылучаюцца дзьве 

лакальныя зоны няўстойлiвых, зменлiвых гукарадаў: (1) больш архаiчная – паўднѐва-заходняя, з эпiцэнтрам 

у раѐне Бярозы; (2) полiстадыяльная з перавагай пазнейшых гукарадаў – мiнска-гродзенская (левабярэжжа 

Нѐману) з эпiцэнтрам у Нясвiжы. У кожнай з зоне гэтая ладавая парадыгма ахоплiвае розныя сiлаба-

рытмiчныя тыпы, але ў большай ступенi зыбкасць лада-меладычнай будовы ўласцiва напевам не маторнага,  

а декламацыйна-заклiнальнага паходжання. Размытасць гранiц гукараду, амбiтуса ў iх спалучаецца  

з агогiкай, наяўнасцю iзаморфных (г.зн. варыянтных, узаемазамяняльных) рытмiчных стоп унутры строф.   

Адрозненнi памiж гукарадна нестабльнымi напевамi азначаных зон заключаны менавiта  

ў колькасных характарыстыках гукарадау. Аб’ядноўвае ж напевы ў адзiную парадыгму неўпарадкаванасць,  

у гiстарычна-генетычным разуменii – няспеласць ладавай арганiзацыi. Гэта азначае адсутнасць стабiльнага 

адчування ладавага цэнтру як цэнтру прыцягнення няўстойлiвых тонаў. Пошукi апоры – як пошукi тонiкi – 

вельмi адчувальныя на слых, «звонку». Гэты пласт мелафанii, з яго нязвыклай эстэтычнай аўрай, выклiкае 

пэўнае пачуццѐ трывожнасцi – i, адначасова, прыцягвае першаснай чысцiнѐй, спрадвечнасцю.  

Вакол цэнтраў найбольш архаiчных – алiгатонавых – нестабiльных лада-гукарадаў 

адкрышталiзавалiся алiгатонавыя ж меластруктуры з ужо «знойдзенным», трывалым акустычна-ладавым 

цэнтрам / цэнтрамi (ў напевах з пераменнымi ўстоямi). Такiя напевы, паводле архiўных запiсаў i публiкацый, 

захавалiся ў парэччы Прыпяцi (Бяроза, Пружаны, Iвацэвiчы, Пiнск, Iванава) [10, с. 312, № 116]; на Валынi 

гукарад калыханкi трымаецца на ўстоi-прыме i субтонах [11, с. 394, № 201]. Астравы алiгатонавых напеваў 

выяўляюцца ў Панямоннi (Карэлiчы) i заходнiм Паазер’i (Браслаўшчына): тут таксама iснуюць напевы 

бестэрцавыя, заснаваныя на дыхордзе з субтонамi, нават з верхней квартай – але без тэрцыi [2, с. 215-216, 

№№ 397, 398]. Стабiльны гукарад пры акустычна невыразным ладзе – адна з iстотных перашкод на шляху 

сѐнняшняга засваення архаiчнай спеўнай стылiстыкi.  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



 
Малюнак 1 – Нясвiжскi р-н, в. Юшавiчы, запiс 1983 года 

 

Нѐманская традыцыя лада-гукараду, што паступова раскрываецца («раскрывающегося лада»),  

з эпiцэнтрам вакол Нясвiжу, адрознiваецца большым амбiтусам – кварты, квiнты – з паступовым яго 

пашырэннем за кошт усѐ новых субтонау-апяванняў, уключаючы пачатковыя пратэтычныя тоны на так 

званых асемантычных галосных i, а, э, ы (Мал.1). 

Iншая адметнасць, не вельмi «зручная» для пераймання ў сучаснай практыцы фальклорнага 

выканання – гэта акустычная неакрэсленасць ладавага нахiлення (мажор – мiнор). Факларысты лiчаць 

гiстарычна i генетычна абумоўленым «такое ладавае каларыраванне» [12, с. 44], «смену ладового 

наклонения» [7, с. 101], «зыбкость позиции терцовых тонов» [8, с. 181] для старажытнага – менавiта 

вакальнага – пласта народнай творчасцi. «Нетемперированное интонирование отличает исключительная […] 

связанность с приѐмами вокальной  […] артикуляции » [3, с. 170; разр. КЧ].  

Сярод яскравых меладыялектных паказчыкаў беларускай песеннасцi трэба вылучыць некаторыя 

незвычайныя, на першы погляд, альтэрацыi  асноўных тонаў у напевах розных жанравых цыклаў.  

З найбольш прыкметных адзначым наступныя: (1) паўночна-палескую фрыгiйскую  секунду, пераважна  

ў кадэнцыях меларадкоў i строф; зона фрыгiйскага кадансу ахоплiвае, галоўным чынам, раѐны гомельска-

мiнска-магiлѐўскага пагранiчча (прыклады Акцябарскага i Светлагорскга р-наў прыводзiла Л.Мухарынская 

[6, с. 51, 157]), перыферыйна яна працягваецца на поўдзень да Жытомiршчыны, на ўсход да Браншчыны. (2) 

На Паазер’i досыць шырокi абшар (Полацк, Ушачы, Лепель, Сянно, Расоны, Шаркаўшчына) ахоплiвае 

стыль жаночага спеву з панiжэннем крайнiх тонаў гукараду , а менавiта верхней i нiжней кварт (4
b
, 

V
b
). Ня ведаючы традыцыю, лѐгка прыняць гэтыя альтэрацыi за фальш, дэтанацыю (так рэагуюць пачаткова 

нават вопытныя фалькларысты па-за межамі Беларусi). Беларускiя ж этнамузыказнаўцы дакладна (не толькi 

стрэлкамi – як тэндэнцыю да панiжэння тону) фiксуюць даныя альтэрацыi ў нотах [5, с. 158], акцэнтуючы 

на iх увагу [9, с. 40, 54, 57]. (3) У левабярэжных раѐнах магiлѐўскага Паднапроўя (Мсцiслаўе, Чавусы) тая ж 

тэнцэнцыя назiраецца ў iнтанаваннi вяршынi -квiнты  (5
b
), якая ў гукаразде стварае эффект напружання 

паменшанай квiнты. У параўнаннi з нiзкiмi квартамi, такая квiнта ў асобных мясцовасцях успрымаецца як 

рэлевантны элемент тыпавога напеву. Аднак нечаканыя «збоi» выдаюць яе другаснае – альтэрацыйнае – 

паходжанне. Нерэлевантныя ж рысы наогул прадстаўляюцца нам найбольш праблемнымi для iх узнаўлення  

ў сучаснай выканальнiцкай практыцы. Тым больш рэдкую ў беларускай вакальнай культуры 

мiкратрадыцыю, па сутнасцi – музычна-артыкуляцыйны iдыялект рэпрэзэнтавала нам спявачка з 

Пухавiцкага раѐну Ева Iванаўна Пархiмчык. Стыль яе выканання вясельных i каляндарных песень адметны з 

пункту гледжання своеасаблiвага iнтанавання прымы  (тонiкi) мажорных паводле тэрцавага тону напеваў. 

Драматызм, а часам трагiзм яе спеву, як стала зразумела па пэўным часе, заключаны быў у iнтанаваннi 

прымы «мажорных» напеваў з  павышэннем. Сыходная мажорнасць не проста не адчувальная: па сiле 

ўздзеяння такi спеў непараўнальны з выкананнем нават самых смутных песень у звычайным гукарадзе  

з мiнорнай (малой) тэрцыей.  

Варта адзначыць яскравыя асаблiвасцi аўтэнтычнага народна-гуртавога  спеву, а менавiта тыя 

асаблiвасцi «вертыкалi» галасоў, што часцей за ўсѐ застаюцца паза ўвагай сучасных калектываў – 

папулярызатараў факлору. Абмяжуемся тут двума аспектамi фактуры. Першы аспект датычыцца якасцi 

ўнiсону, менавiта як фактурнага элементу. Надпалеская iзадокса Ляхавiчы – Нясвiж – Клецк – часткова 

Слуцк прадстаўляе традыцыю расшчэпленага ўнiсону. Апошнi ўяўляе сабой у акрэсленай зоне манодыю  

ў альтовaй цесiтуры, якая выконваецца звычайна даволi рэзкiмi, фарсiраванымi галасамi. Фарсiраваны спеў  

i ѐсць першапрычынай несупадзення частаты вiбрацыi кожнага з галасоў калектыву, а ў вынiку – 

«шурпатасцi» (гетерачастотнасцi) ўнiсону, або «патоўшчанай мелодыi» [12, с. 50]. Цiкава, што больш 

заўважальны такi – крыху дысанантны – унiсон на тонах-вяршынях напеву, выраўноўваецца ж ѐн  

у сапраўдны (параўнальна чысты) ўнiсон на тонах-фiналiсах. Ня гледзячы на своеасаблiвую арыгiнальнасць 

гэтага стылю, наўрад цi магчыма, мяркуем, пераняць яго – хiба толькi пасля спецыяльнай адаптацыi слыху 

да такога тыпу гучання. Кантрастам выглядае вытанчанае стаўленне да ўнісону як да крытэрыя якаснага 
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выканання ў жаночых гуртах гродзенскага Панямоння: тут часам не дазвалялі распачаць аўдыѐзапіс, не 

папрацаваўшы над дасканалым унісонам (в.Дакудава Лідскага раѐну).     

Другi аспект аўтэнтыкi песеннай фактуры – рытм уступаў галасоў напачатку строф i пасля глыбокiх 

унутрыстрофных цэзур (калi такiя ѐсць). Як правiла, у народнай практыцы распачынае спеў – асаблiва 

першых строф песнi – салiст / салiстка (завадáтарка, пачынальнiца). Астатнiя ўдзельнiкi не заўсѐды 

падхоплiваюць адначасова, а тым больш у адзiны момант. Уступ галасоў у вясковым ансамбле адбываецца 

больш свабодна, у пэўнай ступенi стыхiйна. Пры гэтым абавязковымi з’яўляюцца абсалютна сiнхронныя 

заканчэннi ў месцах цэзур, так званыя «зняццi». Нават пры доўгiм фiналiсе бракам лiчыцца сярод спевакоў 

неадначасовае зняцце, якаснае ж (момант яго вырашае завадатар / завадатарка) – сведчанне спетасцi 

калектыву.  

Асобную праблему песеннага фальклору прадстаўляе формаўтварэнне, «форма як працэс» 

(Б.Асафьеў). Для выканальнiцкай практыкi цiкавай школай можа паслужыць сольная традыцыя спеву  

з пераменнай строфiкай [4, с. 100-105].   

Некаторыя з адзначаных тут з’яў, магчыма, не паддаюцца адраджэнню ў сучаснасцi, прынамсi 

часова. Iншыя ж могуць прыцягнуць увагу фалькларыстаў-практыкаў. Але ў любым выпадку, эстэтыка 

народнага спеўнага мастацтва на кожным этапе яе засваення будзе адкрываць нам усѐ новыя каштоўнасцi, 

паслужыць моцнай iнспiрацыяй для творчых пошукаў i ўдач.   
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