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ТЭОРЫЯ ВАРЫЯНТНАСЦІ Ў БЕЛАРУСКІМ ПЕСЕННЫМ 
ФАЛЬКЛОРЫ

У сучаснай фалькларыстыцы праходзіць 
працэс пастаяннага ўдасканалення тэр-

мiналагiчнага апарату. Тэорыя варыянтнасці 
ў беларускім песенным фальклоры, якая пра-
панавана аўтарам [1], працягвае развіваць гэ-
ты актуальны напрамак у навуцы.

Факт iснавання твораў народнага мастацт-
ва ў варыянтах прызнаецца адной са спе цы-
фiчных рыс нараўне з вуснасцю, калектыў на-
сцю, традыцыйнасцю, варыятыўнасцю. Кож-
ны варыянт нясе ў сябе iнфармацыю пра рух 
мастацкай думкi шматлiкiх пакаленняў i з’яў-
ля ецца ўвасабленнем дыялектычнага адзiнст-
ва асабовага i масавага пачаткаў, iнды вi ду-
аль на-своеасаблiвага i калектыўна-абагуль-
ненага. Усе творы народнага мастацтва 
iс нуюць у сукупнасцi варыянтаў. Гэтая з’ява – 
вынiк працэсу вуснай (выканальнiцкай) пера-
дачы твора, якая з’яўляецца актам творчасцi 
з уласцiвай ёй татальнай зменлiвасцю i iмпра-
вiзацыйнасцю рознага роду, што i абумоўлiвае 
наяўнасць вялiкай колькасцi варыянтаў.

Вызначальным механiзмам i iнструментам 
для ўтварэння варыянтаў з’яўляецца ва рыя-
тыўнасць – адна са спецыфiчных асаблiвасцяў 
фальклорнай традыцыi, што даўно ўсвя дом-
лена фалькларыстыкай. Распрацоўкай пытан-
ня займалiся К. В. Чыстоў [2], У. П. Анiкiн, 
Б. М. Пуцiлаў, Э. Я. Аляксееў [3] i iнш. 
У залежнасцi ад удзелу i актыўнасцi розных 
форм i метадаў вар’iравання нараджаюцца 
розныя варыянты, але ў межах выразна акрэс-
ленай традыцыi.

Неабходна звярнуць увагу на наступную 
акалiчнасць. Калi кажуць пра варыятыўнасць 
у вуснай народнай творчасцi цi любой iншай 
сiстэмы, то маюць на ўвазе яе зменлiвасць – 
паняцце працэсуальнага характару. Варыятыў-
насць – гэта працэс змен.

Як у любым аналiзе падзяляюць працэс 
i яго вынiкi, так неабходна падзялiць працэс 
змен (варыятыўнасць) у фальклоры i яго 
вынiк – фальклорны варыянт. Варыятыўнасць, 
вар’iраванне – гэта бясконцая плынь, у якой 
увесь час крышталiзуюцца новаўтварэннi – 

варыянты. Фалькларысты маюць справу 
менавiта з гэтымi «кропкавымi велiчынямi» на 
плоскасцi народнай творчасцi. Варыятыўнасць 
жа (змяняемасць) з’яўляецца тым спосабам, 
з дапамогай якога такая «кропкавая велiчыня» 
змяняе сваю форму i значэнне. Такiм чынам, 
ВАРЫЯТЫЎНАСЦЬ (варыяцыйнасць) – гэта 
працэс змянення i спосаб iснавання фаль-
клорнай традыцыi.

Вынiкам такога спосабу iснавання фаль-
клору з’яўляецца мноства варыянтаў (вынiкаў, 
новаформ) народнай творчасцi (i тых, што 
былi зафiксаваны, i тых, што выявiлi сябе, але 
засталiся незафiксаванымi). У даследаваннях 
народнай традыцыi тэрмiн «варыянт» пры 
ўсёй яго мнагазначнасцi прымяняецца ўжо да 
iснуючага – тэксту, напеву, вобраза, лексiкi, 
кампазiцыi i iх частак, – у любым выпадку да 
вынiку працэсу народнай творчасцi. Зыходзя-
чы з акрэсленых метадалагiчных прынцыпаў, 
прапануецца наступная дэфiнiцыя.

ВАРЫЯНТ – вынiк кожнага акта выканан-
ня-стварэння твора (цi яго часткi) народнага 
мастацтва. У гiсторыка-культурным кантэксце 
варыянт разглядаецца як адносна самастой-
ны твор, вынiк культурнага дзеяння, адзiнка 
фальклорнай парадыгмы i культуратворчага 
працэсу, якая ўзнiкла на тыпалагiчнай i тыпо-
вай аснове i адлюстроўвае эвалюцыю фаль-
клорнага твора з яго канкрэтнымi гiстарычнымi, 
часавымi, прасторавымi i мастацкімi адзнакамi.

ВАРЫЯНТНАСЦЬ – форма iснавання 
фальклору, спецыфiчная асаблiвасць народ-
най творчасцi, што праяўляецца ў бытаваннi 
яе твораў у варыянтах; множнасць вынiкаў 
працэсу эвалюцыi фальклору.

Такое тэрмiналагiчнае размежаванне 
фальклорнага працэсу i яго этапных вынiкаў 
дапамагае глыбей распрацаваць тэорыю 
фальклору i з удасканаленых метадалагiчных 
пазiцый працягваць назiраннi над праявамi 
народнай творчасцi.

Працэс стварэння варыянтаў прадугле-
джвае крышталiзацыю ўстойлiвых форм, у якiя 
ўкладаецца твор у межах розных лакальных 
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традыцый нацыянальнага фальклору. Гэты 
працэс можа разглядацца па аналогii з утва-
рэннем устойлiвых лакальных асаблiвасцяў 
мовы – мясцовых дыялектаў, i абумоўлены, 
як i апошнi, прычынамi гiсторыка-культурнага 
характару. Музычны фальклор знаходзiцца 
ў няспынным руху i не толькi адлюстроўвае 
сучаснае музычна-паэтычнае мысленне наро-
да, але i захоўвае пэўныя стылiстычныя рысы, 
паходжанне якiх iдзе з далекага мiнулага. На-
родная песня iснуе ў шматлiкiх варыянтах у на-
родным (нацыянальным i мiжнацыянальным) 
асяроддзi i з’яўляецца важнейшай часткай 
духоўнай культуры народа. Яна адзначана 
рысамi нацыянальнага (лакальнага) песенна-
га стылю i калектыўнага музычна-паэтычнага 
мыслення.

Аналiз спецыфiкi iснавання фальклорных 
твораў паказаў, што «варыянт» застаецца 
даволi шырокiм, мнагазначным, неаднарод-
ным паняццем, i гэта робiць складанай працу з 
iм. Яшчэ больш складанасцей узнікае, калi мы 
звяртаемся непасрэдна да песеннага фаль-
клору, у якiм фiгуруюць два тэксты (музычны i 
паэтычны), кожны з якiх мае сваю траекторыю 
вар’iравання (змянення). Узнікае неабход-
насць у класiфiкацыі ўсяго багацця песенных 
варыянтаў, якая можа мець наступны выгляд:
1. Розналакальныя варыянты: рэгiянальныя, 

нацыянальныя, мiжнацыянальныя, 
еўрапейскiя i г. д.

2. Дыялектна-стылявыя (у вербальных i му-
зычных адносiнах) цi лакальныя варыянты.

3. Выканальнiцкi (iндывiдуальны) варыянт, 
пад якiм мы разумеем атрыманы ў вынiку 
адзiнкавага (сольнага цi гуртавога) выка-
нання варыянт твора без iстотных, струк-
турна значных адрозненняў ад iншых 
адзiнкавых выкананняў гэтага твора ад-
ным i тым жа выканаўцам/мi паўторна, 
у розны час, рознымi выканаўцамi ў межах 
пэўнай лакальнай групы кантактнага ха-
рактару; пры гэтым дапускаецца магчы-
масць другiх – неструктурных 
(iндывiдуальна-зместавых, дынамiчных, 
агагiчных, якiя часта не ўсведамляюцца 
спевакамi) адрозненняў.

4. Варыянты ў межах адной жанравай 
разнавiднасцi народных песень.

5. Варыянты ў межах некалькiх жанравых 
разнавiднасцяў песень.

6. Варыянты напеву ад страфы да страфы ў 
межах аднаразовага выканання адной 
песнi (меластрафiчныя варыянты).

7. Варыянты ўвасаблення меладычнага тыпу, 
формульнага, тыпавога напеву (мелатыпа-
выя варыянты).

8. Варыянты паэтычнага тэксту ў межах ад-
наго абагульненага песеннага сюжэта.

9. Варыянты паэтычнага тэксту ў межах 
некалькiх абагульненых песенных сюжэтаў.
Варыянты рознаўзроўневых структурных 

кампанентаў народнапесенных твораў (ва-
рыянты асобных элементаў зместу, лексiкi, 
вобразу, кампазiцыi, мелодыкi, рытмiкi, факту-
ры), а таксама асаблiвасцi выканальнiцкай (ла-
кальна-стылявой, iндывiдуальнай) трактоўкi 
выяўляюцца пры параўнаннi варыянтаў 
вышэйпералiчаных вiдаў.

У адпаведнасцi з прыведзенай класi фi ка-
цыяй варыянтаў мы вылучаем варыянтнасць 
наступных тыпаў:
1. Розналакальная варыянтнасць: рэгiя наль-

ная, нацыянальная, мiжнацыянальная, 
еўра пейская i г. д.

2. Дыялектна-стылявая (лакальная) варыянт-
насць.

3. Выканальнiцкая (iндывiдуальная) варыянт-
насць.

4. Варыянтнасць у межах адной унутрыжан-
равай разнавiднасцi народнай песнi.

5. Варыянтнасць у межах некалькiх унутры-
жанравых разнавiднасцяў i жанраў (пера-
ход абрадавых песень у пазаабрадавыя 
i наадварот, рух прымеркаваных песень 
i г. д.).

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

7. Мелатыпавая варыянтнасць, якая ў абра-
давым песенным фальклоры супадае 
з меластрафiчнай (у межах аднаго мела-
дычнага тыпу).

8. Варыянтнасць паэтычнага тэксту ў межах 
аднаго абагульненага песеннага сюжэта.

9. Варыянтнасць паэтычнага тэксту ў межах 
некалькiх абагульненых песенных сюжэтаў.
Распрацоўка тэорыi варыянтнасцi патра-

бавала, перш за ўсё, аналiзу заканамернасцяў 
працэсу ўтварэння варыянтаў – варыя тыў на-
сцi, яе механiзмаў i форм. Зазначым, што 
ў асноў ным даследавалiся яе агульныя аспек-
ты i пераважна вар’iраванне слоўных фаль-
клорных тэкстаў. Нам жа трэба акрэслiць ко-
ла праблем, што звязаны з iснаваннем у ва-
рыянтах народных песень. Пры гэтым трэба 
памятаць, што кожны песенны варыянт – гэта 
адзiнства слоўнага i музычнага тэкстаў, а так-
сама што ўвесь фальклорны працэс iдзе праз 
змяненне-стабiлiзацыю.

Тэорыя традыцыi разглядае фальклорны 
тэкст як стабiлiзатар моўных паводзiн вы-
канаўцы. Пры гэтым механiзм стабiлiзацыi (якi 
абслугоўвае фальклорную традыцыю, забя-
спечвае адзiнства ўстойлiвасцi i рухомасцi 

Весці БДПУ. Серыя 1. 2015. № 1 Філалогія68 69



Ре
по
зи
то
ри
й Б
ГП
У

i абумоўлiвае той цi iншы механiзм запамiнання 
i ўзнаўлення) уяўляе сабой набор фактараў 
варыятыўнасцi i стабiлiзатараў. Механiзм 
вар’iра вання, гэтак жа як i сiстэма стабi лiза та-
раў, павiнны быць даследаваны ў прымяненнi 
да ўсiх састаўных элементаў камунiкацыйнай 
сiстэмы, што забяспечвае функцыянаванне 
фальклору (традыцыя, камунiкатыўная 
сiтуацыя, выка наў ца, тэкст, слухач).

Стабiлiзатары фальклорнай традыцыi 
К. В. Чыстоў прапануе падзяляць на дзве 
асноўныя групы: пазатэкставыя і тэкставыя 
(вербальныя і музычныя) [3, с. 133]. Ста бi-
лi затары песеннай фальклорнай традыцыi, 
фор мулы-мадэлi, што ляжаць у аснове на-
роднай творчасцi, вылучаны з мноства ўзо-
раў i сфармуляваны спецыялiстамi-ана лi-
ты камi. Але адкрытым застаецца пытан-
не вялiкай складанасцi: у якой ступенi яны 
адлюстроўваюць стэрэатыпы рэальнай свя-
до масцi носьбiтаў фальклорнай традыцыi. 
Калектыўная песенная свядомасць, свядо-
масць канкрэтных iнфарматараў, па сутнасцi, 
не даследаваны. Фалькларыстам невядома, 
у якой форме на самой справе ў памяцi наро-
да захоўваюцца песнi: цi ў канкрэтных варыян-
тах, цi ў ладавых папеўках, рытмаформулах, 
цi ў мастацка-паэтычных схемах-формулах, 
цi ў прыёмах iнтанавання, якiя замацаваны 
пастаяннымi музычна-маўленчымi звычкамi, 
цi ў абстрактных варыянтах (што менш за ўсё 
верагодна).

Фалькларыстыка i этнамузыказнаўства 
ў пры ватнасцi яшчэ вельмi мала ведаюць пра 
псiхалагiчныя заканамернасцi музычна-фаль-
клорнага мыслення, прычыны i працэсы на-
роднай творчасцi. Так, напрыклад, у якасцi 
прычын працэсу ўтварэння варыянтаў – 
варыятыўнасцi – фалькларыстамi называюц-
ца наступныя фактары: калектыўнасць i вус-
насць народнай творчасцi, адсутнасць перша-
пачаткова дадзеных, адзiных, замацаваных 
трыдыцыяй тэкстаў, спосабаў i форм рэа-
лiзацыi задум. На ўтварэнне варыянтаў 
уздзейнiчаюць асяроддзе, этнiчныя i лакаль-
ныя традыцыi; узрост, пол, узровень развiцця, 
умовы жыцця i настрой выканаўцы i iнш. Яны 
дастаткова вiдавочныя i на iх звярталi ўвагу 
яшчэ з першых вопытаў даследавання народ-
най творчасцi. Але за вышэйадзначанымi ха-
ваюцца больш глыбокiя i амаль не даследава-
ныя прычыны, якiя тояцца ў механiзмах фаль-
клорнага творчага мыслення. Так, народны 
спявак, выконваючы ў чарговы раз песню са 
свайго рэпертуару, непазбежна вар’iруе яе, 
чаго ён, часцей за ўсё, не ўсведамляе – ён 
спявае тую ж самую песню, а не яе варыянт. 
Для яго кожнае выкананне не варыянтнае, 

а эталоннае (вось, менавiта, чаму фалькла-
рысты павiнны ўсведамляць каштоўнасць 
кожнага варыянта). Спявак-творца iмкнецца 
да дакладнага ўзнаўлення, яму здаецца, што 
так i адбываецца, хаця ў сапраўднасцi часта 
i мiжволi ён вар’iруе песню (у межах пэўнай 
«зоны», «iнтанацыйнага поля»). Зусiм iншыя 
псiхалагiчныя механiзмы працуюць пры iмк-
неннi творцы да навiзны (асаблiва ў iнстру-
ментальнай музыцы), а не дакладнасцi, у вы-
нi ку чаго таксама ўтвараюцца варыянты.

Народны спявак мiжволi трымаецца цячэн-
ня зменлiвых абставiн. Заўсёды тыповы, але 
заўсёды непаўторна канкрэтны кантэкст 
фальк лорнай камунiкацыi, якi непасрэдна 
ўплятаецца ў сам тэкст фальклорнага паве-
дамлення, надае яму кожны раз новы, 
непаўторны выгляд. Для народнага выка наў-
цы-стваральнiка характэрна iмкненне аб’яд-
наць дакладную фiксацыю аднойчы знойдзе-
нага вобраза з яго свабодным вар’iраваннем, 
дамагаючыся пастаяннага абнаўлення i ўзба-
гачэння ў межах фальклорнай традыцыi. На-
ват пэўны напеў у межах выканання-стварэн-
ня адной песнi набывае варыянтнае ўва-
сабленне. Бо спявак з «адным i тым жа» 
напевам спалучае ўсе паэтычныя строфы 
песнi. Вось чаму самае простае i самае скла-
данае – спяваць песню; кожную страфу неаб-
ходна «расфарбаваць» у адпаведнасцi са 
зместам кожнай страфы, падаць i па-новаму, 
i ў цэласнасцi з агульным развiццём вобразу. 
Менавiта гэта становiцца прычынай ме ластра-
фiчнай варыянтнасцi, уяўленне пра якую да-
юць партытурныя расшыфроўкi (запiсы му-
зычнага фальклору, якiя ўключаюць натацыю 
ўсiх строф народнага твору). Прыклады мож-
на ўбачыць у расшыфроўках Я. У. Гiпiуса 
i З. В. Эвальд, у выданнях З. Я. Мажэйкi, 
У. І. Раговіча, Т. Б. Варфаламеевай.

Стабiльнасць рэалiзуецца ў варыятыў на-
сцi. У вуснай культуры заканамернымі i нату-
раль нымі з’яўляюцца пастаянныя вяртан нi 
да ўстой лiвай нормы. Лёгкiя адхiленнi ад ся-
рэднестатыстычнага не проста сумiруюцца 
i ўзаемапагашаюцца. Кожны раз адраджаец-
ца нешта надзвычайна блiзкае да кораня, што 
закладзена ў свое асаблiвай «генетычнай пра-
граме». Але змена ўмоў iснавання традыцый-
най культуры набывае накiраваны характар, 
што выклiкае i яе непазбежную эвалюцыю.

Iмкненне выканаўцы-стваральнiка пака-
заць нават аднолькавае па-рознаму вядзе да 
выкарыстання ўсялякiх прыёмаў варыя цый-
нас цi. У песенным фальклоры можна вылу-
чыць наступныя формы вар›iравання музыч-
нага тэксту: інтанацыйнае (iнтанацыйна-
меладычнае), рытмiчнае (рытмаструктурнае), 
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ладавае, фактурнае (аднагалоса-шматгало-
сае), агагiчнае, дынамiчнае.

Важнейшай умовай даследавання меха нiз-
маў вар’iравання слоўнага тэксту народных 
песень з’яўляецца дыферэнцыяцыя элемен-
таў тэксту, якiя вар’iруюцца, па iх аб’ёме: сло-
ва, значны сегмент, сiнтагма (страфа), эпiзод, 
група эпiзодаў i тэкст (змена функцый i жанра-
вай сiстэмы тэксту цi замяшчэнне аднаго тэк-
сту другiм у больш шырокiм комплексе). Тыпы 
вар’iравання могуць быць вызначаны таксама 
ў залежнасцi ад пазiцыi элемента, якi замяш-
чаецца, i яго функцыi ў разгортваннi тэксту 
(запеў, прыказка, абслугоўванне асноўных 
апавядальных функцый сюжэта цi рух тэм 
лiрычнага тэксту, «пераходныя сегменты» 
i г. д.).

Кожная з форм вар’iравання можа стаць 
асновай для размежавання розных тыпаў ме-
ладычных i слоўных варыянтаў.

На працэс утварэння песенных варыянтаў 
уздзейнiчае ў вялiкай ступенi i грамадскае 
асяроддзе. Яно можа быць сацыяльна i эт-
нiчна кампактным, «замкнёным» цi сацыяльна 
i этнiчна змешаным, «адкрытым», iнтэгра ва-
ным. Яно заўсёды ўздзейнiчае на фальклор-
ны ўзор i вызначае яго генетычныя ўласцiвасцi 
цi вар’iруе i прыстасоўвае ўзор да свайго густу. 
Кожны народ, этнас, група выпрацоўвае свой 
стыль мыслення, якi становiцца адносна ста-
бiльнай катэгорыяй, своеасаблiвай мастацка-
эстэтычнай нормай. На яго фармiраванне 
ўздзейнiчае цэлы комплекс фактараў рознага 
ўзроўню: а) узровень сацыяльна-эканамiчнага 
развiцця пэўнага асяроддзя i пэўны тып яе 
культуры – земляробчы, жывёлагадоўчы i iнш.; 
б) наяўнасць мастацкiх традыцый i схiльнасць 
да пэўных жанраў, тыпаў музiцыравання (ад-
нагалоснага, шматгалоснага, вакальнага, ва-
кальна-iнструментальнага); в) наяўнасць у да-
дзе ным асяроддзi ўнутрыэтнiчнага члянення 
i мiжэтнiчнай iнтэграцыi i г. д.

Непасрэдным праяўленнем уздзеяння 
ася роддзя на музычны фальклор з’яўляюцца 
яго функцыянальна-этнiчныя характарыстыкi, 
iх варыянты ў выглядзе фальклорных музыч-
ных дыялектаў. Пад музычным дыялектам 
разумеюць комплекс розных стылiстычных 
асаб лiвасцяў нацыянальнага музычнага 
фальк лору, якi распаўсюджаны на пэўнай 
тэрыторыi. Як i моўныя, музычныя дыялекты 
маюць сваю лексiку, марфалогiю, фанетыку; 
ствараюць iнтэрдыялекты i пераходныя дыя-
лектныя зоны.

Рашаючую ролю ў вар’iраваннi фальклор-
нага ўзору адыгрываюць тыпы лакальнага 
выканання, у якiх ярка адлюстроўваюцца 
адносiны фальклору i рэчаiснасцi. Стыль 

мыслення адкладвае свой след на ўзор, ад-
значае яго першасна генетычную цi накла-
дае на прыйшоўшы ўзор другасную афар-
боўку. Гэтая заканамернасць як нельга 
лепей праглядаецца на прыкладах тэ рыта-
рыяльных варыянтаў адной парадыгмы, якiя 
пе ра канаўча паказваюць этнасацыяльную 
аб умоўленасць варыянтнай прыроды фальк-
лору.

Неабходна падзяляць нацыянальныя ва-
рыянты народнапесеннай мовы i своеасаб-
лiвасць фальклору, якi функцыянуе ў асяроддзi 
членаў этнiчнай групы, што кампактна пражы-
вае ў iншанацыянальных (iншамоўных, iн ша-
лакальных) умовах, дзяржавах. Таму што та-
кая мова народнай творчасцi не валодае 
iдэнтычнымi функцыямi з нацыянальным ва-
рыянтам i выкарыстоўваецца ў прынцыпова 
розных умовах (актуальнае выкарыстанне 
ў паўсядзённым жыццi роднага (песеннага) 
дыялекта, уздзеянне iншанацыянальнай дзяр-
жаўнай мовы, сiтуацыя бiлiнгвiзму, у тым лiку 
i дыялектна-фальклорнага).

Аналiз шматмернай з’явы патрабуе ўлiку 
такiх фактараў, якiя пры аднапланавым 
аналiзе расцэньваюцца як асобныя, часавыя, 
нетыповыя, што не ўкладаюцца ў агульную 
схему. Асноўныя працэсы ў галiне эвалюцыi 
фальклору – варыянтнасць i варыятыўнасць – 
вызначаюцца агульным узроўнем развiцця 
мовы народнай творчасцi ў пэўную гiс та рыч-
ную эпоху. 

Фальклор знаходзiцца ў няспынным руху, 
і важна ўсвядомiць характар (прыроду) i на кi-
ра ванасць гэтага руху. Мэтазгодна вылучаць 
два тыпы руху ў фальклоры: адзiн – накiраваны 
наперад, той, што можна назваць гiстарычным 
развiццём, эвалюцыяй. Другi тып руху звычай-
на не трактуецца як рух увогуле, аднак ён 
вельмi важны; гэта нешта накшталт «броў-
наўскага руху», руху ў пэўных межах (тэорыя 
iнтанацыйнага поля), слоўная вiбрацыя”. Яно 
заўсёды суправаджае першы рух, якую б фор-
му i кiрунак ён не прымаў.

Такiм чынам, варыянтнасць i варыя тыў-
насць – гэта фундаментальныя ўласцiвасцi 
фальклору, усiх яго адзiнак. Яны – самая 
яскравая праява пастаяннага эвалюцыйнага 
руху народнай творчасцi. Працэс эвалюцыi 
належыць разглядаць у двух аспектах: з адна-
го боку, як працэс заканамерных, абумоўленых 
змен, як спосаб бытавання ўсiх адзiнак на-
роднай творчасцi (шырэй – любой праявы 
жыцця) – ВАРЫЯТЫЎНАСЦЬ. З другога, як 
вынiк бесперапыннага гiстарычнага развiцця i 
форму аб’ектыўнага бытавання кожнай адзiнкi 
фальклору – ВАРЫЯНТНАСЦЬ (iснаванне на-
роднай творчасцi ў мностве варыянтаў).
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Варыянтнасць – фундаментальная ўлас цi-
васць фальклорнай мовы, якая абумоўлена 
яго сацыяльнай сутнасцю i камунiкатыўнай 
функцыяй, забяспечвае творчы характар 
i эфектыўнасць зносiн. Яна дамапагае дасяг-
нуць погляду на сукупнасць варыянтаў як на 
адзiнства шэрагу раўнапраўных суiснуючых 
з’яў. Варыянтнасць адлюстроўвае рэальнасць 
i паказвае множнасць праяў адзiнага – 
адзiнства, якое выяўляецца ў некаторым мно-
стве раў напраўнага разнастайнага. 
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Summary

The article is devoted to the development of vari-
antology, a relatively young theory, which is in the pro-
cess of its formation. The terms “variant”, “variance” 
cover not only the different sides of manifestation of 
the relationship of individual units at different levels of 
the folklore system but also synchronous i diachro-
nous state of variance of folk art in general. The devel-
opment of the theory variance folklore has not lost its 
relevance for several decades. The requires padicular 
approach study of variants in folk aut where two sys-
tems - verbal and musical go hand in han, basing on 
this analysis the classification of variant and variance 
in folk art is presented.
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