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У артыкуле даследуюцца праявы інварыянтнасці і варыянтнасці ў беларускіх народных калыханках сучас-
нага запісу ў аспекце разгляду песеннага фальклору як мноства самастойных рознаўзроўневых варыянтаў. 
На аснове скрупулёзнага вывучэння літаратуры, аналізу беларускіх народных калыханак, іх паэтычных 
і музычных тэкстаў аўтар прыходзіць да высновы, што варыянтнасць i інварыянтнасць – гэта фундамен-
тальныя ўласцiвасцi фальклору, усiх яго адзiнак. Яны – самая яскравая праява пастаяннага эвалюцыйнага 
руху народнай творчасцi. Беларускія народныя калыханкі, што бытуюць зараз, захоўваюць традыцыі 
мінулага і развіваюць іх, абапіраючыся на інварыянтныя канстанты – вобразнасць, паэтыку і інтанацыйны 
слоўнік папярэдніх узораў дзіцячага фальклору.
Ключавыя словы: варыянтнасць, інварыянтнасць, калыханка, фальклор, народная творчасць

The article examines the manifestation of invariance and variance in the Belarusian folk lullabies of modern record 
in terms of consideration of folk songs as a set of independent multi-level options. Based on the study of literature, 
analysis of the Belarusian folk lullabies, their poetic and musical texts, the author concludes that the variance and 
invariance are the fundamental properties of folklore and all of its units. They are the most vivid manifestation of 
the constant evolutionary movement of folk art. Belarusian folk lullabies that are prevalent today, retain the tradi-
tions of the past and develop them, relying on invariant constant – imagery, poetic and tonal vocabulary of the 
previous samples of children’s folklore.
Keywords: variance, invariance, lullaby, folklore, folk art.

Агульнавядома, што вусная народная 
творчасць адрозніваецца цэлым шэ-

рагам спецыфічных прыкмет, якія ўласцівы 
толькі ёй. Устойлівасць і зменлівасць тра
дыцыі набывае свае разнастайныя формы 
ў залежнасці ад жанру фальклора. Дзіцячы 
фальклор – першапачатковая і адвечная 
прыступка ў чалавечым жыцці і цыклічным 
гісторыкакультурным працэсе духоўнага 
развіцця народа. Таму і сёння мы знаходзім 
мноства выдатных прыкладаў песнятвор ча
сці, якія нясуць у сабе традыцыі мінулага, ад-
цененыя сучасным успрыманнем. 

Яшчэ ў 2006 г. аўтарскім калектывам 
супрацоўнікаў БДПУ была зроблена велі зар
ная праца, у выніку чаго выйшаў у свет збор
нік фальклорных матэрыялаў «Дзіцячы 
фаль клор» серыі «Фальклор Беларусі. ХХ–
ХХІ» [1]. У ім упершыню змешчаны запісы 
твораў фальклору розных жанраў (калыханкі, 
забаўлянкі, заклічкі, прыгаворы, страшылкі, 
дражнілкі, скорагаворкі, гукаперайманні, пе
сень кі, лічылкі, гульні), сабраныя студэнтамі 

факультэтаў беларускай філалогіі і культуры, 
народнай культуры падчас фальклорна
этнаграфічных практык на мяжы мінулага 
і цяперашняга стагоддзяў. 

Складальнікі імкнуліся да найбольш поў
нага раскрыцця славеснамузычнага змес ту 
беларускіх народных калыханак, у тым ліку 
і па тэматычных раздзелах («дзіцяці», «пры
ля целі куры», «пайшоў коцік» і г. д.). Таму 
песні, што былі запісаны з напевамі, вынесе-
ны ў пачатак тэматычных груп і размешчаны 
ў парадку ўскладнення ладамеладычнага 
зместу і музычнай формы. У працэсе пад
рых тоўкі зборніка «Дзіцячы фальклор» аў та
рам артыкула былі расшыфраваны і праана
лі за ваны 48 напеваў калыханак. Але трэба 
зазначыць: паводле меркаванняў да
следчыкаў, увесь дзіцячы фальклор мелады-
заваны, што, на жаль, не атрымала адлю-
стравання ў архіўных запісах нашага ўні вер
сітэта. Як і многія збіральнікі да іх, студэнты 
не спынялі сваёй увагі на музычным баку 
заклічак, забаўлянак, прыгавораў, дражнілак, 
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лічылак, гульняў. «Але гэта не азначае, – як 
падкрэслівае В. Ялатаў, – што малая коль-
касць нотных прыкладаў да (гэтых) груп ад
люстроўвае іх меншую “музычнасць”. Іх ме-
лодыка больш аднатыповая і простая» [2, 
с. 42].

Цікава выявіліся суадносіны інварыянт
ных, нязменна традыцыйных элементаў бе
ларускіх народных калыханак і варыянтных 
змен у іх. Варыянтнасць – фундаментальная 
ўласцiвасць фальклорнай мовы, якая абу
моў лена яе сацыяльнай сутнасцю i камунi
ка тыўнай функцыяй, забяспечвае творчы 
характар i эфектыўнасць зносiн. Яна дама-
пагае выпрацаваць погляд на сукупнасць ва
рыянтаў як на адзiнства шэрагу раўна праў ных 
суiснуючых з’яў, г. зн. адлюстроўвае рэаль-
насць i паказвае множнасць праяў адзiнага – 
адзiнства, якое выяўляецца ў некаторым мно-
стве раўнапраўнага разнастайнага.

Усе інварыянтныя вербальныя і музыч-
ныя асаблівасці калыханак – структурныя, 
стылёвыя, зместавыя, ладаінтанацыйныя, 
метрарытмічныя, дынамічныя, рэгістравыя – 
падпарадкаваны адзінай мэце: супакоіць, за-
калыхаць дзіця. Раўнамернасць рухаў маці, 
плаўнага ці больш настойлівага пакалыхван-
ня люлькі падштурхоўваць да выбару пэўных 
мастацкіх сродкаў.

Iмкненне выканаўцыстваральнiка пака-
заць нават аднолькавае парознаму вядзе да 
выкарыстання ўсялякiх прыёмаў варыя цый
насцi. У песенным фальклоры можна вылу-
чыць наступныя формы вар’iравання музыч-
нага тэксту: інтанацыйнае (iнтана цый на
меладычнае), рытмiчнае (рытмаструктурнае), 
ладавае, фактурнае (аднагалосашмат га ло
сае), агагiчнае, дынамiчнае.

Важнейшай умовай даследавання ме ха
нiз маў вар’iравання слоўнага тэксту народ-
ных песень з’яўляецца дыферэнцыяцыя 
эле ментаў тэксту, якiя вар’iруюцца, па iх 
аб’ёме: слова, значны сегмент, сiнтагма 
(страфа), эпiзод, група эпiзодаў i тэкст (зме-
на функцый i жанравай сiстэмы тэксту цi за-
мяшчэнне аднаго тэксту другiм у больш 
шырокiм комплексе). Тыпы вар’iравання мо-
гуць быць вызначаны таксама ў залежнасцi 
ад пазiцыi элемента, якi замяшчаецца, i яго 
функцыi ў разгортваннi тэксту (запеў, пры-
казка, абслугоўванне асноўных апавядаль-
ных функцый сюжэта цi рух тэм лiрычнага 
тэксту, «пераходныя сегменты» i г. д.).

Кожная з форм вар’iравання можа стаць 
асновай для размежавання розных тыпаў 
слоўных і меладычных варыянтаў.

Заўсёды тыповы, але непаўторна кан-
крэтны кантэкст фальклорнай камунiкацыi, 
якi непасрэдна ўплятаецца ў сам тэкст 
фальк лорнага паведамлення, надае яму 
кожны раз новы, непаўторны выгляд. На-
родны спявак мiжволi трымаецца цячэн-
ня зменлiвых абставiн. Для народнага 
выканаўцыства раль нiка характэрна iмк нен
не аб’яднаць дакладную фiксацыю адной-
чы знойдзенага вобраза з яго свабодным 
вар’iраваннем, дамагаючыся пастаяннага 
абнаўлення i ўзба га чэння ў межах фаль-
клорнай традыцыi. Нават пэўны напеў у ме-
жах выкананняства рэння адной песнi на-
бывае варыянт нае ўвасабленне. Бо спявак 
з «адным i тым жа» напевам спалучае ўсе 
паэтычныя стро фы песнi. Вось чаму самае 
простае i самае складанае – спяваць песню; 
кожную страфу неабходна «расфарбаваць» 
у адпаведнасцi са зместам кожнай страфы, 
падаць i пановаму, i ў цэласнасцi з агульным 
развiццём вобразу. Менавiта гэта становiцца 
прычынай меластрафiчнай варыянтнасцi, 
уяўленне пра якую даюць партытурныя 
расшыфроўкi (запiсы музычнага фалькло-
ру, якiя ўключаюць натацыю ўсiх строф на-
роднага твору). Прыклады можна ўбачыць 
у расшыфроўках Я. У. Гiпiуса i З. В. Эвальд, 
у выданнях З. Я. Мажэйкi, У. І. Раговіча, 
Т. Б. Варфаламеевай, у песні «Гой, да люлі
люлілюлі» № 122 [1, с. 62] сучаснага запісу.

Стабiльнасць рэалiзуецца ў варыятыў
на сцi. У вуснай культуры заканамерныя i на-
туральныя пастаянныя вяртаннi да ўстой
лiвай нормы. Лёгкiя адхiленнi ад сярэдне-
статыстычнага не проста сумiруюцца 
i ўзаема  па га шаюцца. Кожны раз адраджа-
ецца нешта надзвычайна блiзкае да кораня, 
што закладзена ў своеасаблiвай «генетыч-
най праграме». Але змена ўмоў iснавання 
традыцыйнай культуры набывае накiраваны 
характар, што выклiкае i яе непазбежную 
эвалюцыю.

Распрацоўка тэорыi варыянтнасцi патра-
бавала, перш за ўсё, аналiзу заканамернас-
цей працэсу ўтварэння варыянтаў – варыя
тыўнасцi, яе механiзмаў i форм. Зазначым, 
што ў асноўным даследавалiся яе агульныя 
аспекты i пераважна вар’iраванне слоўных 
фальклорных тэкстаў. Нам жа трэба акрэс
лiць кола праблем, што звязаны з iснаваннем 
у варыянтах народных песень. Пры гэтым 
трэба памятаць, што кожны песенны вары-
янт – гэта адзiнства слоўнага i музычнага 
тэкстаў, а таксама, што ўвесь фальклорны 
працэс iдзе праз змяненнестабiлiзацыю.
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Варыянты рознаўзроўневых структурных 
кампанентаў народнапесенных твораў (ва-
рыянты асобных элементаў зместу, лексiкi, 
вобразу, кампазiцыi, мелодыкi, рытмiкi, фак-
туры), а таксама асаблiвасцi выканальнiцкай 
(лакальнастылявой, iндывiдуальнай) трак
тоўкi выяўляюцца пры параўнаннi варыянтаў 
розных вiдаў. У адпаведнасцi з класiфiкацыяй 
варыянтаў мы вылучаем варыянтнасць на-
ступных тыпаў:

1. Розналакальная варыянтнасць: рэгiя
наль ная, нацыянальная, мiжнацыянальная, 
еўрапейская i г. д.

2. Дыялектнастылявая (лакальная) ва-
рыянтнасць.

3. Выканальнiцкая (iндывiдуальная) ва-
рыянтнасць.

4. Варыянтнасць у межах адной унутры-
жанравай разнавiднасцi народнай песнi.

5. Варыянтнасць у межах некалькiх 
унутры жанравых разнавiднасцяў i жанраў 
(пераход абрадавых песень у пазаабрада-
выя i наадварот, рух прымеркаваных песень 
i г. д.).

6. Меластрафiчная варыянтнасць (у да
чы неннi да варыянтаў напеву ад страфы да 
страфы аднаразовага выканання песнi).

7. Мелатыпавая варыянтнасць, якая ў аб
радавым песенным фальклоры супадае 
з меластрафiчнай (у межах аднаго меладыч-
нага тыпу).

8. Варыянтнасць паэтычнага тэксту ў ме-
жах аднаго абагульненага песеннага сюжэта.

9. Варыянтнасць паэтычнага тэксту ў ме-
жах некалькiх абагульненых песенных сю
жэтаў.

У зборніку ёсць прыклады, калі некалькі 
тэкстаў калыханак выконваюцца спявачкай 
на адзін напеў: у гэтым выпадку тэксты ідуць 
праз ***. Часцей жа рэпертуар выканаўцы 
складаецца з 2–5 калыханак, пры стварэнні 
якіх спявачкі карыстаюцца роднаснымі 
інтанацыямі, падаючы іх кожны раз у новым 
выглядзе. Частковым выключэннем з’яўля
ец ца № 4 [1, с. 39] – прыклад выразнай 
кантамінацыі дзвюх калыханак з рознымі 
рытмаструктурай, мелодыкай, формай мела 
і вершаванай страфы АБВГ + А.

Беларускія калыханкі сучаснасці даволі 
разнастайныя па меладыйным змесце. Усе 
ўзоры напеваў аднагалосыя, што натураль-
на для калыханак. Іх інтанацыйны слоўнік 
складаецца з мяккіх, хвалістых, «закруглен-
ных», плаўных папевак. Слушна заўважыў 
у свой час В. Ялатаў, што ў інтанацыйных 
адносінах калыханка – тыповы прыклад за-

мовы, прычым замовы, якая захавала ў ад
розненне ад іншых старажытных замоў сваё 
практычнае значэнне і па сённяшні дзень. 
Найбольш тыповай інтанацыяй для бела
рускіх народных калыханак з’яўляецца лада-
вая папеўка ў межах тэрцыевага ладу з суб-
квартай, бо прыкладна каля паловы ўсіх рас-
шыфраваных напеваў пабудавана на гэтай 
інтанацыі і на яе паўторы:

Варыянтнасць і варыяцыйнасць, харак-
тэрныя для ўсёй народнай творчасці ў цэ-
лым, цікава праяўляюцца і ў калыханках. 
Так, у песні № 92 [1, с. 56] напеў з рэгулярнай 
рытмікай пабудаваны на трох нотах мала-
тэрцыевага ладу. Усяго тры ноты, а ў кожнай 
ладавай папеўцы – варыянт іх распеву. Такі 
ж прыём варыяцыйнага распеву мы бачым 
і ў напевах з большым дыяпазонам. У апошніх 
куплетах калыханкі № 3 [1, с. 38] праяўляецца 
выразны імправізацыйны характар распеву 
вершаванага тэксту, які яшчэ не завяршыў 
свайго развіцця да памеру вершаванай стра-
фы 5 + 4.

Побач з тыповымі інтанацыямі ў сучас-
ных калыханках сустракаюцца і ўплывы ін
танацый пазаабрадавай лірыкі (№ 180, 124) 
[1], калі мелодыка і рытміка напеваў калыха-
нак не характэрныя стылістыцы гэтай групы 
песень. Інтанацыі, блізкія да карагодных, вы-
разна адчуваюцца ў № 123. Такія прыклады 
разбурэння традыцыйнай інтанацыйнай сіс
тэ мы калыханак носяць адзінкавы характар.

Што тычыцца ладавай будовы калыха-
нак, то для яе характэрна традыцыйнасць: 
большасць прыведзеных у томе напеваў 
спяваюцца ў тэрцыевым ладзе, звычайна 
з субквартай, часам без яе. Часта тэрцыевая 
ячэйка пашыраецца да кварты, квінты або 
сэксты. Нярэдка субкварта запаўняецца ад-
ным або дзвюма гукамі. Часцей сустракаец-
ца апяванне тонікі знізу (натуральная ці 
гарманійная VІІ ступень). Своеасаблівае імк
ненне да працягу надае калыханкам завяр-
шэнне напеву не на першай, а на іншай 
ступені ладу: кадэнцыйнай можа быць ІІІ сту-
пень, квартавы, субквартавы гук ладу. Пера-
важная большасць напеваў калыханак пабу-
давана ў натуральным міноры і толькі 
некалькі – у натуральным мажоры. Нетрады-
цыйнай для музычнай стылістыкі беларускіх 
народных калыханак з’яўляецца ладавая 
і танальная пераменнасць у напевах № 82, 
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165: тут відавочны ўплывы пазаабрадавай 
інтанацыйнай сферы.

Метрарытміка калыханак вельмі харак-
тэрная, традыцыйная і стабільная, бо падпа-
радкавана тым жа прыкладным мэтам, што 
і сотні, тысячы гадоў таму. Па гэтай прычыне 
яна добра «апазнаецца» дзецьмі і дарослымі 
і з’яўляецца выразнай жанравай прыкметай. 
Пераважная большасць калыханак распява-
юцца ў метры 4/2. Метр 5/2 узнікае, калі зацяг-
ваецца апошняя доля. Выкарыстоўваюцца 
таксама і трохдольныя метры 6/4, 12/4, 
якія надаюць напевам больш плаўнасці 
і мяккасці. Сустракаецца і пераменны памер 
3/2 + 4/2. Тыповымі для беларускіх калыханак 
з’яўляюцца наступныя рытмічныя малюнкі, 
якім адпавядае рытміка верша 4 + 3 (2):

 

Чаргаванне роўных рытмічных фігур (рытм 
цыклічнага тыпу) надае напевам неабходную 
манатоннасць і ўдзельнічае інтанацыяй замо-
вы, настолькі характэрных для калыханак. 
Увогуле, калыханкам уласціва рэгулярная 
рытміка: тыповы рытм (прыклады 2 і 3) звы-
чайна захоўваецца на працягу ўсёй двух
чатырохтактавай будовы.

Цікавыя вывады аб эвалюцыйным раз  віц ці 
рытмікі калыханак узнікаюць у вы ніку аналізу 
песні № 370 [1, с. 108]. Метрарытмічная 
сістэма гэтай калыханкі насычана геміёль
нымі прапорцыямі – спалучэннем дзялення 
тактавай долі на 2 і на 3 у роўнай ступені. 
Першыя сем радкоў песні распеты вы ка наў
цай у адным рытме (прыклад 2), пасля яна 
паступова пераходзіць да трыольнага рыт
мічнага малюнка, у якім і спявае апошнія во-
сем радкоў:

Калі мы запішам гэты рытм у памеры 12/4, 
то атрымаецца рытмічны малюнак прык
ладу 3. Такім чынам, можна сказаць, што два 
тыповыя рытмічныя малюнкі беларускіх на-
родных калыханак (прыклады 2 і 3) з’яў ля
юцца па сваёй генетычнай сутнасці адным.

У некаторых калыханках мы можам уба-
чыць адхіленні ад метрарытмічнай мана тон
насці. Гэта адбываецца, калі выканаўца 
ады хо дзіць ад стабільнай, традыцыйнай 

рытмікі верша і пачынае імправізаваць са 
словамі, часам цікава, часцей – не заўсёды 
ўдала, што і адбіваецца на метрыцы і мело-
дыцы.

Звычайна калыханкі выконваюцца ў ніз
кім рэгістры, спакойна, не спяшаючыся, калі 
дзіця ўжо засынае, альбо крыху больш руха-
ва, калі дзіця яшчэ ўзбуджана і трэба 
засяродзіць яго ўвагу і супакоіць. У дына міч
ным плане калыханкам характэрна спакой-
нае разгортванне без ярка выражанай куль
мінацыі.

Форма меластрафы калыханак – ад са-
май простай і вельмі пашыранай аднатакта-
вай А да складанай чатырохтактавай АБВГ. 
Настолькі ж папулярнай як форма меластра-
фы АА (дзевятнаццаць прыкладаў) з’яў ля
ецца і форма АБ, якую маюць пятнаццаць 
нумароў. Сустракаецца форма АА¹, асноўная 
інтанацыя крыху вар’іруецца. Сярод калыха-
нак толькі адзінкавыя прыклады форм мела-
страфы ААБВ і ААБВБВ. Даволі ж папуляр-
най з’яўляецца форма АБВГ, дзе напеў утва-
раюць чатыры розныя папеўкі.

Аналiз шматмернай з’явы патрабуе ўлiку 
такiх фактараў, якiя пры аднапланавым 
аналiзе расцэньваюцца як асобныя, часа-
выя, нетыповыя, што не ўкладаюцца ў агуль-
ную схему. Асноўныя працэсы ў галiне эва
лю цыi фальклору – варыянтнасць i варыя
тыўнасць – вызначаюцца агульным узроўнем 
развiцця мовы народнай творчасцi ў пэўную 
гiстарычную эпоху.

Такім чынам, беларускія народныя ка лы
ханкі, што бытуюць зараз, захоўваюць тра
дыцыі мінулага і развіваюць іх, абапіраючыся 
на інварыянтныя канстанты – вобразнасць, 
паэтыку і інтанацыйны слоўнік папярэдніх 
узораў дзіцячага фальклору. Сучасныя 
нось біты фальклорных ведаў карыстаюцца 
тымі ж вербальнымі і інтанацыйнымі срод
камі, традыцыйна ўстойлівымі ладавымі 
папеў ка міформуламі, засвойваючы якія 
дзеці авалодваюць нацыянальным песен-
ным слоў ні кам. Вось чаму пры ўсёй раз на
стайнасці, ва ры янтнасці, пры нешматлікіх 
прыкладах уплываў пазаабрадавай мело
ды кі гэта творчасць застаецца вельмі 
ўстойлівай як у гіс тарычным, так і ў геагра
фічным разрэзе. Яна як частка агульнакуль-
турнага працэсу ўвесь час трансфар мі
руецца, пераасэнсоўваецца, праяўляецца 
ў новых варыянтах і застаецца фундамен-
тальна стабільнай і неабходнай у жыцці ты-
сяч пакаленняў. Менавіта таму актуальней-
шай задачай з’яўляецца шырокае выкары-
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станне фальклору, у тым ліку і дзі ця чага, 
у практыцы нацыянальнай адукацыі і выха-
вання, усведамленне высокага творчага па-

тэнцыялу народнага мастацтва ў фар мі ра
ванні асобы і развіцці нацыянальнай куль
туры.
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