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АД АЎТАРА

Чарадзейная сіла і краса народнай песні… Яе тонкая паэтыч7
насць, задушэўнасць і лірычнасць гарманічна спалучыла светлае
і журботнае ўспрыманне жыцця. «Як паветра, як хлеб чалавеку
патрэбна песня» (А. К. Шыдлоўскі).

Народна7песеннае мастацтва глыбока і праўдзіва адлюстроўвае
жыццё народа, яго ідэалы, думы і спадзяванні. Песні — гэта сама гісто7
рыя народа, паэтычнае апавяданне аб ёй, пакладзенае на музыку. Ге7
раічныя здзяйсненні народа і яго гароты, народныя святы і абрады,
праца селяніна, сямейны быт — аб усім гэтым можна прачытаць у цу7
доўнай кнізе песень і, наогул, убачыць усё тое, што назаўсёды заста7
лося ў памяці народнай.

Беларуская народная песня характарызуецца багаццем жанраў,
разнастайнасцю тэматыкі і яркай выразнасцю мелодый. Лірыка — па7
нуючая рыса беларускай народна7песеннай творчасці. Яна пранізвае
ўсе яе слаі — ад песень старажытных, абмежаваных невялікімі напе7
вамі, да больш позніх, якія адрозніваюцца значна больш развітым му7
зычным матэрыялам.

Асновай для апрацовак народных песень, якія ўвайшлі ў гэты
зборнік, з'явіліся песні, запісаныя аўтарам і яго навучэнцамі ад народ7
ных выканаўцаў Гродзенскага і Брэсцкага раёнаў Беларусі па пра7
граме фальклорных экспедыцый Гродзенскага каледжа мастацтваў,
а таксама ўзятыя з «Анталогіі беларускай народнай песні» [7].

Разнастайная жанравая падборка твораў аб'яднана ў тры раздзе7
лы: «Веснавыя і карагодныя песні», «Казацкія песні» і «Пазаабрада7
выя лірычныя і жартоўныя песні».
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Веснавыя песні

Пачынаўся веснавы перыяд земляробчага календара з 1 сакавіка
(14 сакавіка н. ст.). Аднак усеагульнае абрадавае закліканне вясны
адбывалася ў Беларусі 25 сакавіка (7 красавіка н. ст.), на Благаве7
шчанне.

Вясна — надзвычайна адказны перыяд у жыцці земляроба. Яна
будзіла ў сэрцы працаўніка вялікую радасць з выпадку адраджэння
прыроды, бо з ім ішла навізна жыцця, новая руплівасць і новыя спа7
дзяванні. Да веснавых песень адносяцца: вяснянкі7заклічкі, вялікод7
ныя, валачобныя, юраўскія, траецкія, траецкія куставыя, русальныя,
а таксама карагоды і карагодныя песні.

Адзін з галоўных матываў вяснянак — гэта «замыканне Зімы»
і «адмыканне Вясны».

Тэму сямейнага жыцця закраналі вялікодныя песні, якія спявалі7
ся на працягу вялікоднага тыдня. Адной з найважнейшых падзей Вя7
лікадня было хаджэнне валачобнікаў. Абрад абходу двароў вінша7
вальнікамі7валачобнікамі прадстаўляў нешта накшталт вясновага
калядавання. Выканаўцы песень жадалі гаспадару дома багатага
ўраджаю і вялікага прыплоду жывёлы, усхвалялі яго працавітасць.
Валачобныя песні, прысвечаныя гаспадыні, усхваляюць яе як добрую
маці, як разумную дарадчыцу і памочніцу мужу.

Песні, адрасаваныя паненцы7дачцэ гаспадара, найчасцей па7мас7
тацку ўвасаблялі адну думку — аб хуткім выхадзе замуж, пра каха7
нага, які ўжо быццам едзе да яе хаты («Ходзіць пава», «Ляцеў сокал»).
У гэтых песнях шырока выкарыстоўваецца сімволіка.

Валачобныя песні, адрасаваныя хлопцу, таксама распрацоўваюць
сюжэты, звязаныя пераважна з яго лёсам: будучай жаніцьбай, тэмай
працы, ваеннымі і паляўнічымі матывамі.

Шырока распаўсюджаны песні, прысвечаныя і малым дзецям,
і старым дзядам, і жанчынам.

Такім чынам, валачобныя песні — класічны жанр беларускага
эпічнага фальклору. Яны ўзніклі на раннім этапе развіцця грамадства,
калі чалавек верыў, што можна словам паўплываць на прыроду:
спрыяць ураджаю на ніве, прыплоду ў жывёл, дабрабыту і здароўю
сям'і. Яны былі скіраваны на ўзвелічэнне працы, на паэтызацыю яе, на
ўслаўленне чалавека7творцы.

Веснавыя карагоды і карагодныя песні

На другі дзень Вялікадня пачыналі вадзіць карагоды, танкі. Боль7
шасць іх мела бытавы характар. Маладая жанчына жалілася, што ста7
ры муж не пускае яе ў карагод, дзяўчына — на тое, што даводзіцца
выходзіць замуж за нялюбага, якога выбралі яе бацькі. Часта змест
карагодных песень складаюць любоўныя адносіны паміж хлопцам
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і дзяўчынай. Многія карагодныя песні маюць жартоўны змест, у асно7
ве іншых — тэма сямейнага жыцця з усімі яго праблемамі, уключаю7
чы маральна7этычную.

Усемагутная сіла кахання для творцаў народнай лірыкі станаві7
лася вельмі прывабнай і неразгаданай таямніцай, і, можа, таму так
многа складзена песень пра дзявочыя чары. У многіх з іх расказваец7
ца, як дзяўчына, жадаючы прывабіць хлопца, спрабуе выкарыстаць
магічныя зёлкі («Пасею я руту», «Пойдзем, пойдзем лугам», «Малада
дзяўчына граданькі капала»). Аднак дзявочыя чары ў песнях не
ўспрымаюцца як магія: за магічнымі дзеяннямі дзяўчыны7чараў7
ніцы — вялікае пачуццё, здольнае зачараваць сваёю чысцінёю, шчы7
расцю і глыбінёю. У песні «Туман ярам», якая па жанравай класіфіка7
цыі адносіцца да любоўнай лірыкі, таксама прагледжваецца матыў
чарадзейства: дзяўчына ўтапіла вядзерца ў калодзежы і гадае —
«… хто ж яго дастане — той са мною на ручніку стане», што вельмі
адпавядае зместу песні «Малада дзяўчына граданькі капала».

Казацкія песні

Класіфікуючы народныя песні ў зборніках вусна7паэтычнай твор7
часці, фалькларысты звычайна адносяць да казацкіх песень гістарыч7
ныя песні казацкай вольніцы, казацкія сацыяльна7бытавыя, любоў7
ныя, лірычныя песні, некаторыя балады, галоўным героем якіх
з'яўляецца казак.

Л. С. Мухарынская пры даследаванні музычных асаблівасцей бе7
ларускай казацка7сялянскай сацыяльнай лірыкі прыйшла да высновы
аб узнікненні ў XVI — XVII стст. у Беларусі новага песеннага сты7
лю — казацкай харавой шматгалоснай песні. Існавала шмат песень,
у якіх адлюстроўваліся любоўныя, сямейныя ўзаемаадносіны казакоў,
трагічная гібель казака (або яго жонкі) у выніку складаных сямейных
калізій або ў ваенным паходзе [5]. Ідэйна7тэматычны змест, паэтыка
і стыль гэтых песень адметныя яркім лірызмам, а ў многіх выпадках
і трагізмам.

Зыходзячы з тэматычнага прынцыпу, беларускія казацкія песні
можна згуртаваць наступным чынам: развітанне казака з жонкай,
маці, нявестай («Ой, як ехаў казак на даліну»); казак у паходзе; чакан7
не казака яго радзінай («Ціха, ціха на моры пагода»); вяртанне казака
дамоў з паходу або яго пагібель («Ой, у полі, у шырокім»).
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Шырока выкарыстоўваецца ў лірыка7эпічных песнях увасаблен7
не пры выяўленні вобразаў «сухога дуба» ці каня. Эмацыянальны на7
строй ствараецца паэтычнымі зваротамі да дуба («Ой, развівайся, сухі
дубе») або да каня («Вязі мяне, конік, да майго сардэнька»). Лірычныя
песні з казацкай тэматыкай вельмі характэрны для беларускага Па7
лесся. Разам з песнямі пра любоў яны складаюць значную частку ўсіх
сацыяльна7бытавых песень («Гіля, гіля, шэры гусі», «Рана сонца
ўсходзіць») [4].

Праз усе лірычныя песні чырвонаю ніткай праходзіць матыў дзя7
вочай долі. Доля яе такая ж, як і доля яе маці — горкая, нешчаслівая.
Уяўленне дзяўчыны аб шчаслівай долі звязаны з марамі аб ідэальным
мужы («Чабарок») і яго радзіне. Але гэтым марам часта не суджана
было здзейсніцца («Гіля, гіля, шэры гусі»). Сярод многіх перашкод,
што ляжалі на шляху закаханых, было сацыяльнае становічша, якое
вызначала адносіны паміж людзьмі наогул. Таму ў свядомасці працоў7
нага чалавека жыло цвёрдае перакананне аб немагчымасці яднання
бедных і багатых нават у сферы духоўна7інтымных адносін. У песні
«Рана сонца ўсходзіць» дзяўчына рашуча адхіляе шчырыя прызнанні
казака ў каханні ўжо толькі таму, што ён з заможнай сям'і: «Ты багат,
а я бедна, — ты не возьмеш мяне». Дзе багацце, паводле ўяўленняў на7
рода, там няпраўда і несправядлівасць («Гіля, гіля, шэры гусі»). Кахан7
не, якім бы яно не было цяжкім, заснаванае на бескарыслівасці, на
шчырым і ўзаемным пачуцці, прыносіць чалавеку заўсёды радасць
і шчасце, сцвярджае народная мараль: «Не там шчасце, не там доля,
дзе багатыя людзі, а хто бярэ па мілосці — той шчаслівым будзе»
[6, с. 25—45].

Баладныя песні

Балады, або баладныя песні, — ліра7эпічныя творы з драматычна
напружаным сюжэтам, пабудаваным  на канфліктах сямейнага харак7
тару, праз якія нярэдка адлюстроўваюцца значныя падзеі, што мелі
шырокі рэзананс. У жывым бытаванні беларускія балады не склада7
юць адзінага ідэйна7тэматычнага або жанравага цэлага. У большасці
выпадкаў іх адносяць да пазаабрадавых песень, якія выконваюцца
ў любы час, «абы7калі». Напрыклад, балады аб інцэсце, аб ператва7
рэнні сястры, маці ў зязюлю, або ў кветку («Цячэ рэчанька, цячэ
быстрая»). Героі балад — моцныя і яркія характары, якія змагаюцца
і гінуць у цяжкіх сітуацыях і канфліктах. Яны схільныя на шчырае ка7
ханне, на самаахвяраванне, яны адданыя сваёй Радзіме і не ўяўляюць
сабе жыцця ў няволі. Балады адлюстроўвалі важныя ідэі грамадскага
жыцця, тэндэнцыі да разняволення асобы, да вызвалення яе ад
уціску дамастроеўскага ладу [8, с. 309—312]. Песня «Ой, у полі, у шы7
рокім» — яркі прыклад балады гістарычнага зместу, дзе казак гіне
ў баі.
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Казацкія песні — гэта высокамастацкія народныя творы, адмет7
ныя вялікай эмацыянальнай сілай, глыбінёю псіхалагічнага ўздзеяння,
багаццем выяўленчых сродкаў. Яны і сёння жывуць у памяці народнай
і з'яўляюцца вельмі запатрабаванымі ў мастацкай творчасці многіх
выканаўцаў.

Любоўныя песні

У пазаабрадавай лірычнай паэзіі выключным багаццем і разна7
стайнасцю зместу вылучаюцца любоўныя песні. Галоўныя героі гэтых
песень — хлопец і дзяўчына. Іх вобразы ўражваюць шырынёй мастац7
кага абагульнення і глыбінёй рэалістычнага выяўлення. Асабліва пры7
вабны ў вусна7паэтычнай творчасці вобраз дзяўчыны, якую народ
надзяляе лепшымі чалавечымі якасцямі — мудрасцю, працавітасцю,
шчырасцю, праўдзівасцю і адданасцю. Дзяўчына любіць шчыра і бес7
карысліва. «Лірыка кахання — адна з самых светлых і самых пяшчот7
ных старонак у кнізе народнай паэзіі» [1, с. 91].

Перажыванні лірычнага героя — радасці і засмучэнні — і абу7
мовілі характар любоўных песень — ад вясёлых, зухаватых, гумары7
стычных да элегічных, журботных і жаласлівых.

Песні пра каханне — гэта комплекс чалавечых узаемаадносін.
У іх скрыжаваліся самыя розныя сямейна7бытавыя і грамадскія праб7
лемы — прававыя, сацыяльныя, маральна7этычныя, філасофскія
і эстэтычныя. Аднак самым вышэйшым прынцыпам, які рэгуляваў
узаемаадносіны паміж людзьмі, заставалася народная мараль, якая
ўвабрала ў сябе ўсё лепшае, што выхоўвала ў чалавеку ідэалы дабра,
высакародства і справядлівасці.

Аднак каханне часта прыносіць маладым нямала пакут, перажы7
ванняў, трывог. Пачуцці аднаго чалавека па тых ці іншых прычынах
не заўсёды знаходзяць водгук у сэрцы другога.  Адсюль і душэўны не7
пакой, і перажыванні. Любоўныя пакуты — галоўны лейтматыў усёй
пазаабрадавай лірыкі, у якім трывожнай нотай гучыць дзявочая скар7
га на свой нешчаслівы лёс, што ёй суджана жыць з нялюбым («Цячэ
рэчанька, цячэ быстрая»), або на сваё няўдалае каханне («Ой, ляцелі
гусі з далёкага краю»).

Вобраз хлопца ва ўсёй сваёй прывабнасці паўстае ў песнях «Ой
ты, хмелю, хмелю» і «Ой, ляцелі гусі з броду», у якіх паказаны яго за7
ляцанні, настойлівае імкненне пабачыцца са сваёй каханай. За знеш7
няй грубаватасцю тоіцца далікатнасць, здольнасць кахаць верна і са7
мааддана. Аднак дзяўчына павінна быць уважлівай і не пераходзіць
мяжы, за якой траціцца годнасць чалавека.

Нельга не адзначыць, што дзяўчына ў любоўнай песні валодае
тонкім гумарам («Чабарок»), а калі надзеі аб шчодрым плёне не спраў7
дзяцца і лёс акажацца нялітасцівым да яе, яна гатова без шкадавання
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карысліва. «Лірыка кахання — адна з самых светлых і самых пяшчот7Гкарысліва. «Лірыка кахання — адна з самых светлых і самых пяшчот7

У
кага абагульнення і глыбінёй рэалістычнага выяўлення. Асабліва пры7

У
кага абагульнення і глыбінёй рэалістычнага выяўлення. Асабліва пры7
вабны ў вусна7паэтычнай творчасці вобраз дзяўчыны, якую народУвабны ў вусна7паэтычнай творчасці вобраз дзяўчыны, якую народ
надзяляе лепшымі чалавечымі якасцямі — мудрасцю, працавітасцю,Унадзяляе лепшымі чалавечымі якасцямі — мудрасцю, працавітасцю,
шчырасцю, праўдзівасцю і адданасцю. Дзяўчына любіць шчыра і бес7Ушчырасцю, праўдзівасцю і адданасцю. Дзяўчына любіць шчыра і бес7

К
песень — хлопец і дзяўчына. Іх вобразы ўражваюць шырынёй мастац7

К
песень — хлопец і дзяўчына. Іх вобразы ўражваюць шырынёй мастац7
кага абагульнення і глыбінёй рэалістычнага выяўлення. Асабліва пры7Ккага абагульнення і глыбінёй рэалістычнага выяўлення. Асабліва пры7
вабны ў вусна7паэтычнай творчасці вобраз дзяўчыны, якую народКвабны ў вусна7паэтычнай творчасці вобраз дзяўчыны, якую народ
надзяляе лепшымі чалавечымі якасцямі — мудрасцю, працавітасцю,Кнадзяляе лепшымі чалавечымі якасцямі — мудрасцю, працавітасцю,

И
стайнасцю зместу вылучаюцца любоўныя песні. Галоўныя героі гэтых

И
стайнасцю зместу вылучаюцца любоўныя песні. Галоўныя героі гэтых
песень — хлопец і дзяўчына. Іх вобразы ўражваюць шырынёй мастац7Ипесень — хлопец і дзяўчына. Іх вобразы ўражваюць шырынёй мастац7
кага абагульнення і глыбінёй рэалістычнага выяўлення. Асабліва пры7Икага абагульнення і глыбінёй рэалістычнага выяўлення. Асабліва пры7
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вынішчыць гэту надзею: «…Жыта дрэнна, калі ў ім куколь развіўся,
А дзявоча краса плётак не баіцца» («Едуць сваты»).

Жартоўныя песні — важная частка беларускай песеннай твор7
часці, гэта помнік мастацтва народнага слова, узор паэтычнай даска7
наласці.

Асноўнай тэмай жартоўных песень з'яўляюцца сямейна7бытавыя
адносіны. Таму галоўнымі персанажамі выступаюць найчасцей муж
і жонка, дзед і баба, зяць і цешча…

Жартоўная песня высмейвае ляноту, нядбайнасць, прагнасць,
сквапнасць, п'янства, нявернасць, дураслівасць і інш. Пад увагу
стваральнікаў народнага гумару траплялі розныя адмоўныя з'явы
з сямейнага побыту, адхіленні ад усталяваных у грамадстве норм ма7
ралі, узаемаадносіны паміж людзьмі («Ажаніўся стары дзед»). Нават
драматычныя моманты ў народнай песні насычаны гумарам. Здоль7
насць смяяцца з жыццёвых нягод — сведчанне духоўнага здароўя на7
рода, яго маральных якасцей. Песні пра жонку7недарэку надзвычай
пашыраны ў народзе. Яркі таму прыклад — песня «Ой, ходзімо, жон7
ко». І наадварот — жонка «жорстка» карае свайго мужыка, які ўчора
«крыху перабраў», прымушаючы яго «сцежачку таптаці…» («Біла
жонка мужыка»).

Такім чынам, у жартоўнай песні народ даў волю сваёй фантазіі,
запалу, выявіў глыбіню погляду на сябе і грамадства.

Беларуская народная песня жывіла і жывіць прафесійную
нацыянальную музыку і магутна ўплывае на культуру ў цэлым.

Уладзімір Радаліцкі

РЕ
ПО
ЗИ
ТО

нацыянальную музыку і магутна ўплывае на культуру ў цэлым.

О
нацыянальную музыку і магутна ўплывае на культуру ў цэлым.Р
запалу, выявіў глыбіню погляду на сябе і грамадства.

Р
запалу, выявіў глыбіню погляду на сябе і грамадства.

Беларуская народная песня жывіла і жывіць прафесійнуюРБеларуская народная песня жывіла і жывіць прафесійнуюРнацыянальную музыку і магутна ўплывае на культуру ў цэлым.Рнацыянальную музыку і магутна ўплывае на культуру ў цэлым.
И

Такім чынам, у жартоўнай песні народ даў волю сваёй фантазіі,

И
Такім чынам, у жартоўнай песні народ даў волю сваёй фантазіі,

запалу, выявіў глыбіню погляду на сябе і грамадства.Изапалу, выявіў глыбіню погляду на сябе і грамадства.
Беларуская народная песня жывіла і жывіць прафесійнуюИБеларуская народная песня жывіла і жывіць прафесійную

Й
«крыху перабраў», прымушаючы яго «сцежачку таптаці…» («Біла

Й
«крыху перабраў», прымушаючы яго «сцежачку таптаці…» («Біла

Такім чынам, у жартоўнай песні народ даў волю сваёй фантазіі,ЙТакім чынам, у жартоўнай песні народ даў волю сваёй фантазіі,
запалу, выявіў глыбіню погляду на сябе і грамадства.Йзапалу, выявіў глыбіню погляду на сябе і грамадства.

Б
пашыраны ў народзе. Яркі таму прыклад — песня «Ой, ходзімо, жон7

Б
пашыраны ў народзе. Яркі таму прыклад — песня «Ой, ходзімо, жон7
ко». І наадварот — жонка «жорстка» карае свайго мужыка, які ўчораБко». І наадварот — жонка «жорстка» карае свайго мужыка, які ўчораБ«крыху перабраў», прымушаючы яго «сцежачку таптаці…» («БілаБ«крыху перабраў», прымушаючы яго «сцежачку таптаці…» («Біла

Г
насць смяяцца з жыццёвых нягод — сведчанне духоўнага здароўя на7

Г
насць смяяцца з жыццёвых нягод — сведчанне духоўнага здароўя на7
рода, яго маральных якасцей. Песні пра жонку7недарэку надзвычайГрода, яго маральных якасцей. Песні пра жонку7недарэку надзвычай
пашыраны ў народзе. Яркі таму прыклад — песня «Ой, ходзімо, жон7Гпашыраны ў народзе. Яркі таму прыклад — песня «Ой, ходзімо, жон7
ко». І наадварот — жонка «жорстка» карае свайго мужыка, які ўчораГко». І наадварот — жонка «жорстка» карае свайго мужыка, які ўчора

У
драматычныя моманты ў народнай песні насычаны гумарам. Здоль7

У
драматычныя моманты ў народнай песні насычаны гумарам. Здоль7
насць смяяцца з жыццёвых нягод — сведчанне духоўнага здароўя на7Унасць смяяцца з жыццёвых нягод — сведчанне духоўнага здароўя на7
рода, яго маральных якасцей. Песні пра жонку7недарэку надзвычайУрода, яго маральных якасцей. Песні пра жонку7недарэку надзвычай
пашыраны ў народзе. Яркі таму прыклад — песня «Ой, ходзімо, жон7Упашыраны ў народзе. Яркі таму прыклад — песня «Ой, ходзімо, жон7

К
ралі, узаемаадносіны паміж людзьмі («Ажаніўся стары дзед»). Нават

К
ралі, узаемаадносіны паміж людзьмі («Ажаніўся стары дзед»). Нават
драматычныя моманты ў народнай песні насычаны гумарам. Здоль7Кдраматычныя моманты ў народнай песні насычаны гумарам. Здоль7
насць смяяцца з жыццёвых нягод — сведчанне духоўнага здароўя на7Кнасць смяяцца з жыццёвых нягод — сведчанне духоўнага здароўя на7

И
стваральнікаў народнага гумару траплялі розныя адмоўныя з'явы

И
стваральнікаў народнага гумару траплялі розныя адмоўныя з'явы
з сямейнага побыту, адхіленні ад усталяваных у грамадстве норм ма7Из сямейнага побыту, адхіленні ад усталяваных у грамадстве норм ма7
ралі, узаемаадносіны паміж людзьмі («Ажаніўся стары дзед»). НаватИралі, узаемаадносіны паміж людзьмі («Ажаніўся стары дзед»). Нават
драматычныя моманты ў народнай песні насычаны гумарам. Здоль7Идраматычныя моманты ў народнай песні насычаны гумарам. Здоль7
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ХОДЗІЦЬ ПАВА ПА ВУЛІЦЫ
валачобная дзяўчыне
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РАНА СОНЦА ЎСХОДЗІЦЬ

* У 2 куплеце не выконваецца.
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ГІЛЯ, ГІЛЯ, ШЭРЫ ГУСІ
Палеская народная песня
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ОЙ, ЛЯЦЕЛІ ГУСІ З ДАЛЁКАГА КРАЮ

* Тут: дунай — вялікая вада: разліў, старыца, нават возера.
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АЖАНІЎСЯ СТАРЫ ДЗЕД

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й
БГ
УК
И



70

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й
БГ
УК
И



71

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й
БГ
УК
И



72

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й
БГ
УК
И



73

КАМЕНТАРЫІ

1. Ходзіць пава па вуліцы. З «Анталогіі беларускай народнай песні»
[7] № 19 (валачобная).

2. Ляцеў сокал. З «Анталогіі беларускай народнай песні» [7] № 18
(валачобная).

3. Пойдзем, пойдзем лугам. З «Анталогіі беларускай народнай песні»
[8] № 396 (вясенняя).

4. Пасею я руту. З «Анталогіі беларускай народнай песні» [7] № 26
(вясенняя).

5. Малада дзяўчына граданькі капала. Запіс М. Дзмітрука ў 2001 г.
ад Анастасіі Дзмітрук (65 г.) з в. Радастава Драгічынскага р7на
Брэсцкай вобл. (вясенняя). *Мк732 с. 2, № 1.

6. Туман ярам. Запіс П. Радаліцкага ў 1956 г. ад Лідзіі Бушма
з в. Дзяляцічы Навагрудскага р7на Гродзенскай вобл. (вясенняя).

7. Рана сонца ўсходзіць. Запіс У. Радаліцкага ў 1987 г. ад фальклор7
нага гурта в. Багудзенкі Навагрудскага р7на Гродзенскай вобл.
(казацкая, сацыяльна7бытавая). Мк712 с. 1, № 11.

8. У чыстым полі, пад каліною. Запіс В. Барысевіча ў 1996 г. ад Ма7
рыны Яраховіч (54 г.) і Евы Барысевіч (56 г.) з в. Дрэпск Лунінец7
кага р7на Брэсцкай вобл. (казацкая). Мк727 с. 1, № 13.

9. Конь вараненькі. Запіс Г. Куцко ў 2001 г. ад Лідзіі Дымак (63 г.)
і Алены Шыло (41 г.) з в. Стайкі Івацэвіцкага р7на Брэсцкай вобл.
(казацкая). Мк725, с. 1, № 11.

10. Гіля, гіля, шэры гусі. Запіс У. Радаліцкага ў 2001 г. ад Анжэлы
Рабчук (20 г.) з пас. Красная слабада Салігорскага р7на Мінскай
вобл. (казацкая, сацыяльна7бытавая). Мк722, с. 1, № 11.

11. Ехаў казак на даліну. Запіс В. Калюціча ў 2002 г. ад фальклорна7
га гурта в. Ракітна Лунінецкага р7на Брэсцкай вобл. (казацкая).
Мк732, с. 1, № 19.

12. Ой, у полі, у шырокім. Запіс У. Радаліцкага ад Наталлі Шчаўка7
ногавай (29 г.) з в. Мінойты Лідскага р7на Гродзенскай вобл.
(казацкая, баладная). Мк738, с. 2, № 7.

13. Ціха, ціха на моры пагода. Запіс А. Дзічкоўскай у 2002 г. ад Ганны
Жон (63 г.), Дзямідчык Ганны (73 г.) і Ніны (65 г.) з в. Вуглы
Капыльскага р7на Мінскай вобл. (казацкая). Мк738, с. 1, № 10.
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Б
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Брэсцкай вобл. (вясенняя). *Мк732 с. 2, № 1. ББрэсцкай вобл. (вясенняя). *Мк732 с. 2, № 1.
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К4. Пасею я руту. З «Анталогіі беларускай народнай песні» [7] № 26К4. Пасею я руту. З «Анталогіі беларускай народнай песні» [7] № 26И
3. Пойдзем, пойдзем лугам. З «Анталогіі беларускай народнай песні»

И
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4. Пасею я руту. З «Анталогіі беларускай народнай песні» [7] № 26И4. Пасею я руту. З «Анталогіі беларускай народнай песні» [7] № 26
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14. Цячэ рэчанька, цячэ быстрая. Запіс У. Радаліцкага ў 1987 г. ад
фальклорнага гурта в. Асташын Навагрудскага р7на Гродзенскай
вобл. (сямейна7бытавая). Мк714, с. 1, № 6.

15. Ой, ляцелі гусі з далёкага краю. Запіс У. Радаліцкага ад Зузанны
Кервель (52 г.) і фальклорнага гурта в. Арцішы Шчучынскага р7на
Гродзенскай вобл. (любоўная). Мк715, с. 1, № 1.

16. Ой ты, хмелю, хмелю. Запіс У. Радаліцкага ў 1983 г. ад фальклор7
нага гурта в. Падароск Ваўкавыскага р7на Гродзенскай вобл.
(любоўная). Мк71, с. 2, № 9.

17. Ой, ляцелі гусі з броду. Запіс У. Радаліцкага ў 1983 г. ад Леакадзіі
Янушка (19 г.) з в. Ласіцк Пінскага р7на Брэсцкай вобл. (любоў7
ная). Матыў падобны да мелодыі беларускай народнай песні «Дуб
да дуба пахіліўся» з «Анталогіі беларускай народнай песні» [7]
№ 163.

18. Чабарок. З «Анталогіі беларускай народнай песні» [7] № 302
(любоўная).

19. Едуць сваты ў сяло. Запіс У. Радаліцкага ў 1974 г. ад Лідзіі
Бушма з в. Дзяляцічы Навагрудскага р7на Гродзенскай вобл.
(вясельная).

20. Ой, ходымо, жонко. Запіс У. Радаліцкага ў 1994 г. ад Тамары
Сінкавец (32 г.) з в. Астромічы Кобрынскага р7на Брэсцкай вобл.
(сямейна7бытавая). Мк722, с. 2, № 5.

21. Біла жонка мужыка. Запіс У. Радаліцкага ў 1974 г. ад Лідзіі
Бушма з в. Дзяляцічы Навагрудскага р7на Гродзенскай вобл. (ся7
мейна7бытавая).

22. Ажаніўся стары дзед. Запіс У. Радаліцкага ў 1992 г. ад фальклор7
нага гурта в. Дашы гміны Клешчэле Беластоцкага ваяводства
(РП) (жартоўная). Мк721, с. 1, № 1.
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П
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