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У традыцыйнай народнай культуры кожны песенны варыянт –

гэта адзiнства вербальнага i музычнага тэкстау. Фальклорны працэс

iдзе пастаянна i, як лiчаць многiя даследчыкi, праз змяненне-стабiлi-

зацыю.

Тэорыя традыцыi разглядае любы фальклорны тэкст як стабiлi-

затар моуных паводзiн выканауцы. Пры гэтым механiзм стабiлiза-

цыi (якi абслугоувае фальклорную традыцыю, забяспечвае адзiнства

устойлiвасцi i рухомасцi i абумоулiвае той цi iншы механiзм запа-

мiнання i узнаулення) уяуляе сабой набор фактарау варыятыунасцi

i стабiлiзатарау. Яны дзейнiчаюць сiстэмна i павiнны быць даследа-

ваны у дачыненнi да усiх складнiкау камунiкацыйнай сiстэмы, што

забяспечвае функцыянаванне фальклору (традыцыя, камунiкатыуная

сiтуацыя, выканауца, тэкст, слухач).

Стабiлiзатары фальклорнай традыцыi К. В. Чыстоу прапануе па-

дзяляць на дзве асноуныя групы1:

1. Пазатэкставыя:

а) сацыяльная група, яе фальклорны вопыт (“фальклорныя ве-

ды”) i традыцыя успрымання;

б) тыпавыя бытавыя сiтуацыi, у якiх з большай цi меншай рэгу-

лярнасцю узнауляецца тэкст;

в) абрад i звязаныя з iм нормы i уяуленнi.

1 К. Чистов, Народные традиции и фольклор: (Очерки теории), Ленинград 1986,
с. 133.
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2. Тэкставыя (слоуныя):

а) сюжэт цi традыцыйная для дадзенай лакальнай групы сюжэт-

ная кантамiнацыя (для апавядальных жанрау);

б) традыцыйныя персанажы i iх функцыi;

в) этыкет выканання тэксту, што належыць да пэунага жанра;

г) формулы, якiя фiксуюць пэуныя моманты апавядання (тэмы,

матывы, сюжэтныя пераходы);

д) апорныя словы як асноуныя носьбiты традыцыйнай семантыкi

таго цi iншага тэксту.

3. У адносiнах да песеннага фальклору неабходна вылучыць i тэкс-

тавыя (музычныя) стабiлiзатары, што i было намi зроблена:

а) лада- i рытмаформулы (стэрэатыпныя ладаiнтанацыйныя

i рытмаiнтанацыйныя абароты, ладавыя папеукi) – кананiчны

для кожнай музычна-дыялектнай, этнiчнай традыцыi (цi гру-

пы этнiчна роднасных традыцый) свайго роду музычны “слоу-

нiк”, якi выкарыстоуваецца у шматлiкiх творах;

б) стэрэатыпы форматворчасцi: кампазiцыйныя каноны экспана-

вання, суадносiн i злучэнняу меладычных пабудоу, кульмiна-

цый, кадансау, фактурных заканамернасцяу, спосабау гурта-

вых падхопау, сувязi напеву i тэкста i iнш.;

в) устойлiвыя каноны выканання: стылявыя стэрэатыпы, тэм-

бральныя клiшэ, пэуная манера спевау;

г) пэуныя для музычна-фальклорнай свядомасцi кожнага дыялек-

ту i этнасу уяуленнi аб структурным цэлым – “меладыйным

тыпе”.

Усе пералiчаныя вышэй стабiлiзатары песеннай фальклорнай тра-

дыцыi, формулы-мадэлi, што ляжаць у аснове народнай творчасцi,

сфармуляваны у вынiку аналiзу мноства узорау. Але адкрытым заста-

ецца пытанне вялiкай складанасцi: у якой ступенi яны адлюстроуваюць

стэрэатыпы рэальнай свядомасцi носьбiтау фальклорнай традыцыi?

Калектыуная песенная свядомасць, свядомасць пэуных iнфарматарау,

па сутнасцi, застаюцца маладаследаванымi. Фалькларыстам невядо-

ма, у якой форме на самой справе у памяцi народа захоуваюцца песнi:

цi у канкрэтных варыянтах, цi у ладавых папеуках, рытмаформулах,

цi у мастацка-паэтычных схемах-формулах, цi у прыëмах iнтанавання,

якiя замацаваны пастаяннымi музычна-мауленчымi звычкамi, цi у аб-

страктных варыянтах (што менш за усë верагодна).

У фалькларыстыцы i этнамузыказнаустве даволi мала вядома пра

псiхалагiчныя заканамернасцi музычна-фальклорнага мыслення, пры-

чыны i працэсы народнай творчасцi. Так, напрыклад, у якасцi пры-
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чын працэсу утварэння варыянтау – варыятыунасцi – фальклары-

стамi называюцца наступныя фактары: калектыунасць i вуснасць на-

роднай творчасцi, адсутнасць першапачаткова дадзеных, адзiных, за-

мацаваных трыдыцыяй тэкстау, спосабау i форм рэалiзацыi задум.

На утварэнне варыянтау уздзейнiчаюць асяроддзе, этнiчныя i лакаль-

ныя традыцыi; узрост, пол, узровень развiцця, умовы жыцця i на-

строй выканауцы i iнш. Яны дастаткова вiдавочныя i на iх звярталi

увагу яшчэ з першых вопытау даследавання народнай творчасцi. Але

за вышэйадзначанымi хаваюцца больш глыбокiя i амаль не даследа-

ваныя прычыны, якiя тояцца у механiзмах фальклорнага творчага

мыслення. Так, народны спявак, выконваючы у чарговы раз песню са

свайго рэпертуару, непазбежна вар’iруе яе, чаго ëн, часцей за усë, не

усведамляе – ëн спявае тую ж самую песню, а не яе варыянт. Для яго

кожнае выкананне не варыянтнае, а эталоннае (вось, менавiта, чаму

фалькларысты павiнны усведамляць каштоунасць кожнага варыянта).

Спявак-творца iмкнецца да дакладнага узнаулення, яму здаецца, што

так i адбываецца, хаця у сапрауднасцi часта i мiжволi ëн вар’iруе песню

(у межах пэунай “зоны”, “iнтанацыйнага поля”). Зусiм iншыя псiхала-

гiчныя механiзмы працуюць пры iмкненнi творцы да навiзны (асаблiва

у iнструментальнай музыцы), а не дакладнасцi, у вынiку чаго таксама

утвараюцца варыянты.

Народны спявак мiжволi трымаецца цячэння зменлiвых абставiн.

Заусëды тыповы, але заусëды непауторна канкрэтны кантэкст фальк-

лорнай камунiкацыi, якi непасрэдна уплятаецца у сам тэкст фальк-

лорнага паведамлення, надае яму кожны раз новы, непауторны вы-

гляд. Для народнага выканауцы-стваральнiка характэрна iмкненне

аб’яднаць дакладную фiксацыю аднойчы знойдзенага вобраза з яго сва-

бодным вар’iраваннем, дамагаючыся пастаяннага абнаулення i узба-

гачэння у межах фальклорнай традыцыi. Нават пэуны напеу у межах

выканання-стварэння адной песнi набывае варыянтнае увасабленне. Бо

спявак з “адным i тым жа” напевам спалучае усе паэтычныя строфы

песнi. Вось чаму самае простае i самае складанае – спяваць песню; кож-

ную страфу неабходна “расфарбаваць” у адпаведнасцi са зместам кож-

най страфы, падаць i па-новаму, i у цэласнасцi з агульным развiццëм

вобразу. Менавiта гэта становiцца прычынай меластрафiчнай вары-

янтнасцi, уяуленне пра якую даюць партытурныя расшыфроукi (запi-

сы музычнага фальклору, якiя уключаюць натацыю усiх строф народ-

нага твора). Iх частковыя прыклады можна убачыць у расшыфроуках

Я. У. Гiпiуса i З. В. Эвальд, у выданнях З. Я.Мажэйкi2, У. I. Раговiча3,

Т. Б. Варфаламеевай4.
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Для запiсу народнай вакальнай музыкi нельга карыстацца еурапей-

скай сiстэмай натацыi кампазiтарскай музыкi, дзе фiксацыя метрары-

тмiкi заснавана на чаргаваннi моцных i слабых доляу. Народная песня

валодае сваëй логiкай развiцця, напружанняу i спадау, што i павiнна

быць адлюстравана пры запiсы. Напеу народнай песнi нi у якiм разе

нельга “падганяць” пад 8-тактавы перыяд еурапейскай прафесiйнай

музычнай культуры.

У адной са сваiх кнiг “Рытмiчныя асновы беларускай народнай

музыкi” класiк беларускай этнамузыкалогii В. I. Ялатау аналiзуе гi-

сторыю навуковага стаулення да метрарытмiкi народнай песнi i пры-

ходзiць да высновы, што радок народнага верша павiнен суадносiцца

з музычна-сiнтаксiчнай адзiнкай, з тактам. Ëн прапанавау увесцi му-

зычна-тэкставую структурную адзiнку, што уключае завершанае ма-

стацка-вобразнае выказванне, – “песенную сiнтагму”5.

Спалучэнне некалькiх песенных сiнтагм стварае рытмiчнасць вышэйша-
га парадку – перыядычнасць. На аснове прынцыпу парнасцi i перыядыч-
насцi песенных сiнтагм з’яуляецца перыядычнасць строф – двучленных
аб’яднанняу песенных сiнтагм. Страфа i з’яуляецца асноунай формай на-
роднага музычна-паэтычнага мастацтва6.

Беларускiя этнамузыколагi працягвалi свае пошукi спосабау запiсу

народнай песнi, якiя б адпавядалi музычнай логiцы развiцця народных

песень. Вынiкам шматгадовай працы збiральнiка-фалькларыста i ха-

равога дырыжора У. I. Раговiча, сiстэмнага аналiзу тысяч яго уласных

ды iншых запiсау беларускiх народных песень, рускага i украiнскага

песеннага фальклору стала стварэнне сучаснай навукова-метадычнай

канцэпцыi – унiкальнай сiстэмы натацыi народных песень на аснове

адзiнства рытмiкi верша i напеву. Яна зыходзiць з лiнеарнасцi

i непарыунасцi развiцця напеву i вершаванага тэкста у часавай прасто-

ры i псiхафiзiялагiчных асаблiвасцяу чалавека падчас спевау. Пералi-

чым асноуныя палажэннi сiстэмы запiсу народных песень на аснове

адзiнства рытмiкi верша i напеву:

2 З.Можейко, Календарно-песенная культура Белоруссии: Опыт систем.-типол.
исслед., Мiнск 1985.
3 У. Рагов iч, Песенны фальклор Палесся: у 3-х т., т. 2. Вяселле, Мiнск 2002.
4 З. Мажэйка, Т. Варфаламеева, Песнi Беларускага Падняпроуя, Мiнск 1999.
5 В. Елатов, Ритмические основы белорусской народной музыки, Мiнск 1966,
с. 36–39.
6 Тамсама, с. 52.



МЕТРАРЫТМIЧНАЯ СТРУКТУРА I ФОРМА НАРОДНАПЕСЕННАЙ... 207

1. Асновай метратактавай будовы народнай песнi з’яуляецца рэгу-

лярная рытмiка вершаванай страфы.

2. Ладавая папеука суадносiцца з рэгулярнай рытмiкай верша i за-

хоуваецца у адным такце.

3. Тактавая рыска – умоуны знак, якi указвае межы пабудоу рэгуляр-

най рытмiкi.

4. Такт утвараюць не менш як тры склады (“Як малая цi вялiкая

секунды не даюць разумення аб ладзе, так i два склады не даюць

уяулення аб метрарытмiчнай сiстэме” – У. I. Раговiч).

5. Адзiнкай лiку з’яуляецца палавiнная працягласць. Падстава для

гэтага – манамернасць пабудовы папевак старажытнага народнага

вакальнага меласу усходнiх славян7.

У якасцi iлюстрацыi механiзму дзеяння сiстэмы запiсу народных

песень на аснове адзiнства рытмiкi верша i напеву разгледзiм беларус-

кую народную песню «Цi усе лугi пакошаны» у двух варыянтах запiсу:

а) на аснове адзiнства рытмiкi верша i напеву;

б) М. М. Чуркiным (№ 93 у зборнiку «Беларускiя народныя песнi

i танцы»)8.

7 В. Холопова, Русская музыкальная ритмика, Москва 1983, с. 44.
8 М. Чурк iн, Беларускiя народныя песнi i танцы, Мiнск 1949, с. 50.
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Рытмаформулы песнi у двух запiсах будуць адпаведна выглядаць

наступным чынам:

Як становiцца вiдавочным, у запiсы а), зробленым на аснове адзiн-

ства рытмiкi верша i напеву, кожная ладавая папеука захоуваецца у ад-

ным такце, тактавымi рыскамi не рвецца рэгулярная рытмiка верша,

пабудова якой – 4+4+6 (казачковы рытм). Музычная форма песнi –

шасцiтактавы перыяд, у якiм фразы аб’ядноуваюцца па прынцыпе пад-

сумавання: (3/2, 3/2, 6/2) 2. Рытмаформула а) мае завершаны i лагiч-

ны, прыгожы выгляд.

У запiсы ж б) М. М. Чуркiна музычная форма падагнана пад вась-

мiтактавую пабудову еурапейскай прафесiйнай тэорыi кампазiцыi, за-

снаванай на метрарытмiчнай сiстэме моцных i слабых доляу. Затакт

нелагiчна разрывае вершаваную плынь. Немагчыма угледзець нiякiх

заканамернасцяу у разгортваннi музычнай думкi.

Такiм чынам, запiс народных песень на аснове адзiнства рытмiкi

верша i напеву дазваляе па-навуковаму правiльна натаваць песнi,

а таксама адкрывае новыя i вельмi цiкавыя заканамернасцi арганiзацыi

традыцыйнага беларускага народнага меласу.

Згодна з дадзенымi фалькларыстыкi, галоуным структурнаарганi-

зуючым элементам народнай песнi з’яуляецца рытм складоу тэксту.

У пераважнай большасцi выпадкау, – пiсау К. В. Квiтка, – менавi-

та рытмiчныя формы з’яуляюцца галоуным вызначальным момантам

у стварэннi песенных напевау, а таксама i апорай памяцi у iх тра-

дыцыйным падтрыманнi i вар’iраваннi9. Згодна з Б. I. Рабiновiчам,

... ролю сапрауднага касцяка песнi, на якiм будуюцца усе варыянты

дадзенай “песеннай сям’i”, iграе... глыбiнны мелодыка-вершавы рытм.

9 В. Елатов, Ритмические основы белорусской народной музыки,Мiнск 1966, с. 50.
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Для усiх варыянтау адной песнi ëн адзiн i той жа10. Адзначым, што

ва усходнеславянскай фалькларыстыцы стала звычайным выводзiць

тыпалогiю песень, зыходзячы, у першую чаргу, са складарытмiчнай

асновы песеннай страфы. Таму запiс песнi пачынаецца са стварэння

склада- i метрарытмiчнай мадэлi.

У якасцi прыкладу прааналiзуем склада- i метрарытмiчныя мадэ-

лi (рытмаформулу) песнi “Цi усе лугi пакошаны”, запiсанай з улiкам

адзiнства рытмiкi верша i напеву:

1. Цi усе лугi пакошаны,
Цi усе сенажацi?
Пытаецца сын у мацеры:
Каторую узяцi?

2. А цi тую багатую,
Што хораша ходзiць,
Ой, цi тую бедненькую,
Што возьмець, усë зробiць?

3. А цi тую багатую,
Што валы да каровы,
Цi тую да сiрацiначку,
Што чорныя бровы?

4. У багатай, нехарошай
Валы паздыхаюць,
А у беднае сiрацiначкi
Бровы не злiняюць.

Адпаведна з першым прынцыпам натацыi беларускiх народных пе-

сень, асновай метратактавай будовы народнай песнi з’яуляецца менавi-

та рэгулярная рытмiка вершаванай страфы. Тактавая рыска – гэта

умоуны знак, якi указвае межы пабудоу рэгулярнай рытмiкi.

Аснову верша складае чатырохрадковая страфа. Рэгулярная рыт-

мiка дадзенага верша – (4+4+6)+(4+4+6) складоу (казачковы рытм).

Адпаведна з рэгулярнай рытмiкай верша размяркоуваем тэкст песнi

па тактах. Iх атрымлiваецца шэсць:

Цi усе лугi | пакошаны, |
Цi усе сенажацi? |
Пытаецца | сын у мацеры: |
Каторую узяцi? ||

10 Тамсама, с. 51.
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Вызначаем метр песнi. Ëн трохдольны для двух першых тактау

i шасцiдольны для трэцяга, таму што, адпаведна з чацвëртым прын-

цыпам запiсу народных песень, такт утвараюць не менш як тры скла-

ды. Мы не можам выдзелiць “-жацi?“з фразы “Цi усе сенажацi?”

у асобны такт, таму шляхам падсумавання з двух трохдольных утва-

раецца шасцiдольны такт. Гэты ж прынцып распаусюджваецца i на

чацвëрты радок вершаванай страфы. Такiм чынам, рытмаформула цi

метрарытмiчная мадэль песнi “Цi усе лугi пакошаны” будзе выглядаць

так:

Ладавая папеука до–до–ля–фа суадносiцца з рэгулярнай рытмiкай

верша i захоуваецца у адным такце.

Калi мы прааналiзуем атрыманую складарытмiчную мадэль, то

зауважым, што яна мае завершаны i лагiчны, лаканiчны выгляд. Гэта

з’яуляецца яшчэ адным аргументам у доказ таго, што усë зроблена

правiльна, бо па меркаваннi многiх даследчыкау, такiх як В. I. Ялатау,

Н. С. Гiлевiч i iнш., у беларускiх народных песнях уладараць гармонiя

i прапарцыянальнасць.

Напеу песнi пры яго запiсы карысна накiдваць на нотным стане

шырока i адразу ж падтэкстоуваць. Ноты запiсваюцца паводле правi-

лау iх групоукi у вакальнай музыцы: гукi, што прыпадаюць на кожны

склад, адасаблiваюцца. Падтэкстоуваць трэба спачатку словы першай

страфы (цi, як яшчэ кажуць, куплета). Калi (напрыклад, у многiх лi-

рычных песнях) напеу i верш першай страфы адрознiваюцца ад усiх

наступных, неабходна, зразумела, запiсаць напеу i словы першай стра-

фы i напеу i словы другой страфы, зазначыушы, што такiм чынам

спяваюцца усе астатнiя строфы песнi. Так, у радзiннай “Хто ж ета

йдзець? Кум да кумы”11 рознымi па форме i, зразумела ж, па музыч-

ным i слоуным напауненнi з’яуляюцца тры першыя страфы – двух-,

трох- i чатырохрадковая. Па узоры апошняй спяваюцца усе астатнiя

куплеты. Збiральнiцы песень i укладальнiцы зборнiка З. Я. Мажэйка

i Т. Б. Варфаламеева зафiксавалi усе тры варыянты напевау для трох

разнавiднасцяу вершаваных строф.

11 З. Мажэйка, Т. Варфаламеева, Песнi Беларускага Падняпроуя, Мiнск 1999,
с. 317.
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Бывае, што спявак iмправiзуе i па-новаму спявае некалькi строф.

У такiм выпадку трэба выпiсаць напевы i словы да усiх строф,

што адрознiваюцца ад першай. Так, у наступным нотным прыкладзе

“Ой, люлi-люлi дай котулi”12, спявачка-мацi вар’iруе напеу калыхан-

кi на працягу 14-цi аднарадковых строф нязначна: варыянты распеву

складоу пададзены малымi нотамi у дужках. А у апошнiх чатырох

радках выканауца адыходзiць ад рэгулярнай рытмiкi верша i знач-

на змяняе рытмiку i мелодыку напеву, што i трэба было зафiксаваць

асобна:

Ой, люлi-люлi дай котулi

1. Ой, люлi-люлi дай котулi.
2. Да заснi жэ, дзiця, дай котулi.
3. Ой, люлi-люлi дай коточак.
4. Да прынясi дзiцятку саночок

12 Дзiцячы фальклор: зб. фальклор. матэрыялау. Серыя. Фальклор Беларусi. ХХ–
ХХI. Рэд. кал. У. А. Васiлевiч (навук. рэд.) [i iнш.], Мiнск 2006, с. 38–39.
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5. Солодзенькi, як мядочок.
6. Шчоб ты, мое дзiцетко, дай спало,
7. Шчоб ты, мое дзiцетко, й прыбывало,
8. Шчобы ты росло й не болiло.
9. Ой, люлi-люлi дай котулi.
10. Да заснi жэ, дзiцетко, й спатулi.
11. Ой, люлi-люлi дай люляхi,
12. Дай побiлiса два ляхi.
13. Дай за вошчо, за якее,
14. Дай за яблычко й садовэе.
15. А я свого сыночка й буду й колыхацi,
16. А я крышэчку й буду й шкодовацi.
17. Дай заснi ж, заснi, спаць,
18. То я буду цябе й колыхаць.

У выключных выпадках спевакi ствараюць настолькi своеасаблiвы

твор, што яго цалкам варта запiсаць. Пры запiсы лепш за усë iмкнуц-

ца размяшчаць нотныя знакi на паперы згодна з формай песнi: калi

напеу не змяшчаецца на адным радку, то лепш разбiць яго на некалькi

частак – згодна з падзелам верша. Гэта надасць запiсу нагляднасць,

дапамагае выявiць форму i спрашчае прачытанне песнi ад пачатку да

канца.

У час запiсу увага збiральнiка павiнна быць сканцэнтравана на

тым, каб найбольш дакладна i поуна зафiксаваць напеу, гэта значыць,

акрамя асноуных яго iнтанацый, ëн павiнен iмкнуцца улавiць i запi-

саць варыянты асобных папевак, у харавых спевах – вар’iраванне пад-

галоскау.

Пад цi над нотным станам, на якiм запiсваецца напеу, можна па-

кiнуць пусты нотны стан для запiсу на iм варыянтау асобных папе-

вак. У наступнай калыханцы распеу першага радка другой страфы

“прыйдзе шэранькi ваучок” адрознiваецца ад распеву першага радка

першай страфы “Баю-баю-баюшку”, што i адлюстроуваецца у запiсы

напеву:
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Калi варыянты распеву складоу нескладаныя, можна фiксаваць iх

малымi нотамi у дужках адразу пасля асноунага распеву склада:

Маюць значэнне розныя устауныя словы i воклiчы, якiя неабходна

фiксаваць для таго, каб напеу быу правiльна адлюстраваны.

Пры запiсы шматгалосай песнi шцiлi (уверх цi унiз) павiнны да-

кладна паказваць рух галасоу, iх магчымыя раздваеннi i унiсоны.

Двухгалосую песню можна запiсаць нават ад аднаго выканауцы, калi

ëн аднолькава упэунена можа весцi абодва галасы: праспяваць спачат-

ку адзiн, а пасля – другi голас.

Калi запiсваецца шматгалосая песня, то абавязкова дакладна па-

значаць, выконваецца дадзены голас многiмi спевакамi, цi адным,

а таксама момант уступу усяго хору: вельмi часта пасля сольнага за-

певу да пачынальнiка далучаецца другi спявак, а затым ужо увесь

хор. Цi песня пачынаецца унiсонам усяго хору, а пасля гучанню хору

супрацьпастауляецца адзiн спявак, што вядзе падгалосак.

Як ужо адзначалася вышэй, запiс слоунага тэксту песнi трэба

заусëды рабiць са спевау, а не з пераказу. Пры пераказе спявак часта

выкiдае пауторы радкоу цi асобных слоу, выклiчнiкау, воклiчау. За-

пiсаны з аднаго толькi пераказу тэкст часта бывае немагчыма пад-

тэкставаць пад напеу. Без напеву цяжка, а часам i немагчыма вызна-

чыць форму вершаванай страфы песнi. Гэтаму знаходзiцца мноства

пацверджанняу у архiуных запiсах песень, зробленых студэнтамi.

Запiс тэкстау песень вельмi палягчае i скарачае свабодная арыен-

тацыя у народнапесенных формах. Пачуццë песеннай формы – здоль-

насць хутка ухапiць структуру песеннай страфы – развiваецца пры

актыуным практычным азнаямленнi i слуханнi традыцыйных песень

разнастайных жанрау.

Самай простай формай песеннай страфы з’яуляецца аднарадкоуе,

уласцiвае многiм дзiцячым песням i калыханкам13:

13 Дзiцячы фальклор: зб. фальклор. матэрыялау. Серыя. Фальклор Беларусi. ХХ–
ХХI. Рэд. кал. У. А. Васiлевiч (навук. рэд.) [i iнш.], с. 113.
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Коцiк басаногi

Коцiк басаногi
Памарозiу лапкi,
Палез на палаткi.
На палатках дзедка –
Недзе катку дзецца.
Палез бы каток далоу,
Ды баiцца ëн паноу.

Рэгулярная рытмiка дадзенага вершаванага радка – 6 складоу.

Двухрадковая страфа – форма таксама вельмi распаусюджаная. Яе

сустракаем у калыханках, вясельных, пазаабрадавых песнях. У напеве

ëй адпавядаюць чатыры цi дзве музычныя фразы14:

Люлi-люлi-люлясi

Люлi-люлi-люлясi,
Падралiся два Ясi.

За якую прычыну?
За стройную дзяучыну.

Рэгулярная рытмiка дадзенага вершаванага радка – (4+3)+(4+3).

З практычнага боку, найбольш простыя для запiсу тэксты –

з пауторамi i прыпевамi. Зразумела, што усе пауторы i прыпевы трэба

фiксаваць дакладна. Але трэба памятаць, што тэкставыя пауторы не

заусëды дакладна выконваюцца i не варта па сваiм уласным мерка-

ваннi “прыводзiць у парадак” тэкст. У выпадку сумненняу (магчымы

памылкi памяцi выканауцау) добра праслухаць песню яшчэ раз i да-

даткова распытаць усiх, хто яе ведае.

14 Дзiцячы фальклор: зб. фальклор. матэрыялау. Серыя. Фальклор Беларусi. ХХ–
ХХI. Рэд. кал. У. А. Васiлевiч (навук. рэд.) [i iнш.], с. 123.



МЕТРАРЫТМIЧНАЯ СТРУКТУРА I ФОРМА НАРОДНАПЕСЕННАЙ... 215

Адна з даволi распаусюджаных i простых для запiсу форм песеннай

страфы складаецца з двухрадкоуя, якое паутараецца15:

Пахiлiлася бела бярозка
Да зямлi.*

Пакланiлася млада Ганулька
Усëй раднi.

*Кожная страфа паутараецца.

Такiя песнi, калi толькi яны спяваюцца не вельмi хутка, даволi

зручныя для запiсу: паутор кожнай страфы дае магчымасць запiсаць

песню з аднаго разу. Калi пауторы абсалютна дакладныя, як у папя-

рэднiм прыкладзе, можна не выпiсваць iх цалкам, а зрабiць зноску (*),
дзе б апiсвауся характар паутору. Але часам вершы, якiя паутараюцца,

адрознiваюцца адзiн ад другога якой-небудзь дэталлю. У такiх выпад-

ках гэта неабходна пазначыць у зносцы, напрыклад: “*Кожная страфа
паутараецца без воклiча «Ой»!”.

Не вельмi распаусюджана, але сустракаецца трохрадковая песен-

ная страфа, якой адпавядаюць тры музычныя фразы16.

Для беларускiх веснавых, сямейных, любоуных i некаторых iншых

песень вельмi характэрнай з’яуляецца трохрадковая песенная страфа

з пауторам першага радка:

Вол бушуе – вясну чуе, А

Вол бушуе – вясну чуе, А

Воран крача – сыра хоча. Б

Скарочана гэтую страфу можна запiсаць наступным чынам:

Вол бушуе – вясну чуе,*
Воран крача – сыра хоча.
*Першы радок кожнай страфы паутараецца.

Рытмаструктура (складоу) верша гэтай песнi – (4+4)3. Ëй адпа-

вядае вершастрафа формы ААБ i меластрафа АБВ з устойлiвай мет-

рарытмiчнай формулай напеву:

15 Анталогiя беларускай народнай песнi. Уклад. Г. Цiтовiча. Пад рэд. Р. Шырмы.
2-е выд., Мiнск 1975, с. 107.
16 Тамсама, с. 307.
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Такi рытмаструктурны касцяк мае разнастайнае варыянтнае на-

пауненне з лада-iнтанацыйнага боку, што выяуляецца пры параунаннi

варыянтау гэтага тыпу, запiсаных рознымi збiральнiкамi у розныя ча-

сы. Гэта можна убачыць, параунаушы нават толькi чатыры варыянты

песнi “Вол бушуе – вясну чуе”, змешчаныя у томе “Веснавыя песнi”

серыi “Беларуская народная творчасць”: №№ 15, 20, 21, 25. У якасцi

прыкладу прывядзем адзiн з iх –№2117, пададзены намi у адпаведнасцi

з запiсам у адзiнстве рытмiкi верша i напеву:

Вол бушуе – вясну чуе

Вар’iраванне меладыйнай рытмiкi у розных варыянтах песнi ад-

бываецца за кошт разнастайных распевау (апяванняу, злучэнняу, за-

маху, падаужэння аднаго гуку, што таксама натуецца i ферматай).

Утварэнне варыянтау напеву праходзiць у межах тэтрахорда мажор-

нага цi мiнорнага нахiлення з субквартай. Хуткасць руху песень неад-

нолькавая – ад спакойнага да умеранага тэмпу – i залежыць ад эма-

цыянальнага тонусу, стылю i мясцовых спеуных традыцый.

Трэба нагадаць, што вершаваны тэкст запiсваецца з захаваннем

усiх дыялектных асаблiвасцяу. Ужо варыянты першага радку вяснян-

кi выяуляюць уздзеянне моуных дыялектных асаблiвасцяу на эмацыя-

нальна-вобразны лад песень. Параунаем: Вол бушуе – вясну чуе,..18,

17 Веснавыя песнi: Беларуская народная творчасць, АН БССР, Iн-т мастацтвазнау-
ства, этнаграфii i фальклору, Мiнск 1979, с. 86.
18 Тамсама, с. 86.
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Вол бушуе – вэсну ж чуе,..19, Вул бушуе – высну чуе,..20. Калi у пер-

шым варыянце у слове “вясну” гучыць адкрытае “а”, то у другiм “э”

надае больш прыузнятую эмацыянальную афарбоуку слова. А у трэ-

цiм варыянце рытм галосных “у”, “ы”, “э” адразу стварае атмасферу

таямнiчага, магiчнага, заклiнальнага гукауздзеяння, да якой выдатна

далучаюцца сугестыуныя клiкi “Гу!”.

Уважлiвых адносiн да пауторау вершау патрабуе запiс песнi з тэкс-

там так званай “ланцуговай” формы, дзе другi радок першай (а затым

– папярэдняй) страфы паутараецца у якасцi першага радка наступ-

най страфы i г.д. Прыкладам гэтаму з’яуляецца вясельная песня “Ой,

скарэй бы вячора даждацi”21:

Ой, скарэй бы вячора даждацi:
Пойдуць людзi дзяучыну сватацi.

Пойдуць людзi дзяучыну сватацi,
А мы пойдзем пад вакно слухацi.

А мы пойдзем пад вакно слухацi,
Ды што будзе дзяучына казацi.

Вельмi распаусюджанай формай, асаблiва у каляндарна-абрадавых

песнях, з’яуляецца двухрадковая вершаваная песенная страфа з пры-

певам22:

А у лузе, лузе
Калiна красна.
Добры вечар!*

Ой, ясней, красней
Ганна у татачкi. (i г.д.)

*Прыпеу “Добры вечар!” спяваецца пасля кожнай страфы.

Песнi з нязменным прыпевам таксама нескладаныя для запiсу пад-

час працы у экспедыцыi. Трэба толькi дакладна устанавiць форму пес-

нi i выпiсаць першую страфу з прыпевам, пазначыушы у зносцы, што

прыпеу спяваецца пасля цi у пачатку кожнай страфы. Самi прыпевы

могуць быць такiмi (найбольш распаусюджаныя формы):

19 У. Рагов iч, Песенны фальклор Палесся: у 3 т., т. 1. Песнi святочнага календара,
Мiнск 2001, с. 32.
20 Тамсама, с. 24.
21 Анталогiя беларускай народнай песнi. Уклад. Г. Цiтовiча. Пад рэд. Р. Шырмы.
2-е выд., с. 93–94.
22 Тамсама, с. 29.
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– аднарадковы: То-то-то!23;

– двухрадковы: Го-го-го, каза,

Го-го-го, шэра24;

– чатырохрадковы: Дылi-дылi-дылi,

Го-ца-ца-ца,

Ой, дыль-дыль-дыль,

Го-ца-ца25;

– пяцiрадковы: – Ты кума, ты душа,

Над усе кумы хараша!

Ой, нi адноi

Нi маю такоi,

Як ты, кумачка мая!26

У чатырохрадкоуi, як i у двухрадкоуi, рэалiзуецца адзiн з асноуных

прынцыпау арганiзацыi народнага песеннага мыслення – прынцып

парнасцi. Праяуляецца ëн не толькi у формах строф песень, але i у му-

зычнай рытмiцы, i у рыфме вершаваных радкоу, i у вобразным пара-

лелiзме у тэкстах песень. Чатырохрадковую форму мы можам назiраць

амаль што ва усiх жанравых разнавiднасцях беларускiх народных пе-

сень. У якасцi прыкладу прывядзем вясельную песню, запiсаную у Пiн-

скiм раëне27:

Стоiть дубочок тонкый, высокый

23 Анталогiя беларускай народнай песнi. Уклад. Г. Цiтовiча. Пад рэд. Р. Шырмы.
2-е выд., с. 67.
24 Тамсама, с. 30.
25 Тамсама, с. 144.
26 Тамсама, с. 125, 382.
27 У. Рагов iч, Песенны фальклор Палесся: у 3 т., т. 1. Песнi святочнага календара,
с. 103–104.



МЕТРАРЫТМIЧНАЯ СТРУКТУРА I ФОРМА НАРОДНАПЕСЕННАЙ... 219

Стоiть дубочок тонкый, высокый
Дай на бок похылывса.
Сэдыть жэнышок молодэсэнькый,
До шлюбу народывса...

Даволi рэдка у беларускiх народных песнях можна знайсцi пяцiрад-

ковую вершаваную страфу28:

Сядай, сядай, каханне маë,
Нiц не паможа плаканне тваë.
Нi плаканне, нi тужэнне –
Пара коней заложана,
Час выязджаць!

Шасцiрадковую форму страфы мы можам сустрэць як сярод ка-

ляндарна-абрадавых29, так i пазаабрадавых песень30:

А мой дзядзька дуднiк быу,
А дзядзiна – дуднiчка;
Павесiлi дуду
На зялëным дубу –
Чаму дуда не йграе?
Чом яна не спявае?

Васьмiрадковая страфа не так часта, але таксама сустракаецца

у беларускiх народных песнях31.

28 Анталогiя беларускай народнай песнi. Уклад. Г. Цiтовiча. Пад рэд. Р. Шырмы.
2-е выд., с. 109, 361–362.
29 Тамсама, с. 31.
30 Тамсама, с. 145.
31 Тамсама, с. 316, 373–374.
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Вельмi цiкавай формай песеннага верша з’яуляецца страфа, якая

з кожным куплетам вырастае на адзiн радок i павялiчваецца у арыфме-

тычнай прагрэсii. Прыкладам гэтаму служыць гульнëвая песня “Бы-

чок”32, якая пачынаецца пяцiрадковым, а завяршаецца дзевяцiрадко-

вым куплетам. У жартоунай песнi “Служыу я у пана першае лета”33

1-шы i 2-гi куплеты васьмiрадковыя, 3-цi – дзесяцi-, а 4-ы – чатыр-

наццацiрадковы. Пашырэнне музычнага тэкста дасягаецца за кошт

пауторау часткi напеву.

Калi песня шырокамаштабна малюе пэуную карцiну, то могуць

узнiкаць такiя яе разгорнутыя формы, як у бяседнай песнi “Чарачка

мая срэбраная”34. Песенныя строфы у ëй складаюцца з 11-цi i 12-цi

вершаваных радкоу i адпаведных iм па памеры музычных сказау.

Такiм чынам, шматлiкiя пытаннi запiсу народных песень перап-

лецены у працы фалькларыста з навукова-метадалагiчнымi. Форма

i метрарытмiчная структура народнапесеннай страфы выступаюць

у якасцi стабiлiзатарау варыянтнай фальклорнай традыцыi. Пры

гэтым механiзм стабiлiзацыi уяуляе сабой сiстэму фактарау варыя-

тыунасцi i стабiлiзатарау. Яны дзейнiчаюць у дачыненнi да усiх

складнiкау камунiкацыйнай сiстэмы, што забяспечвае функцыянаван-

не фальклору.

Народная песня iснуе у варыянтах, валодае сваëй логiкай развiц-

ця i формаутварэння, што i павiнна быць адлюстравана пры запiсы.

У народнапесенным слоунiку iснуюць разнастайныя формы песеннай

страфы, а таксама iх метрарытмiчнае структурнае напауненне. Адзiн

з iнварыянтных прынцыпау мовы народных песень – адзiнства формы

музыкi i верша. Складарытмiчная форма песнi (яе складарытмiчная

мадэль) выражаецца у катэгорыях, якiя узгадняюць рытмiку верша

i напеву.
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S UMMARY

METRIC AND RHYTHMIC STRUCTURE AND FORM OF FOLK SONG STANZA
AS STABILIZERS OF VARIANT FOLK TRADITION

The article is devoted to the study of metric-rhythmic structure and form of
folk song stanza as stabilizers of variant folk tradition. Moreover, the stabilization
mechanism is a system of variability factors and stabilization. They operate in re-
lation to all components of a communication system, which ensures the functioning
of folklore. The essence of extra-textual, textual-verbal and musical stabilizers of
the folk song tradition is revealed.
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The folk song exists in its variants. It has its own logic of development and
form shaping, which should be reflected in the recording. The author uses nu-
merous examples to analyze various forms of stanza, as well as their metric and
rhythmic structure. She also studies one of the invariant principles of folk songs
language i.e. unity of form of music and verse. Rhythmic form of the song (its
syllabic-rhythmic model) is expressed in categories that reconcile the rhythm of
a verse with a chant.

Key words: folklore, Belarusian folk songs, variant, variation, stabilizers of tradi-
tion, metric and rhythmic structure, rhythmic model, form of stanza.


