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Беларусюя казацюя песн1 не з’яуляюцца спецыф1чным1 песнями казакоу, сведчаць аб агульна- 
народным характеры, у яюх прасочваецца водгук на рэальныя йстарычныя факты, але галоуная 
увага засяроджваецца на чалавеку. Значныя пал1тычныя падзе1 займал1 казацкую самасвядомасць 
у болынай ступеш, чым aca6icibi лес, сямейнае жыццё i шш. Усебаковае даследаванне i анал1з 
казацюх песень не збоку фалькларыстыю i краязнауства, а у якасщ крышцы па йстарычнай памящ 
дазвол1у прасачыць эвалюцыю змен йстарычнай самасвядомасщ i сутнасщ народных поглядау 
беларусау i выявщь м1фалайз1раваныя вобразы знакампых йстарычных асоб i падзей мшулага 
XVI-XVII стст.
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У рамках новых навуковых нак1рункау, як вусная псторыя i йсторыя йстарычнай памящ, вы- 
вучаюцца суб’ектыуныя прадстауленш людзей аб йсторьп, узнауляюцца выяви мшулага i света- 
поглядныя карщны розных йстарычных перыядау. У сё болып даследчыю звяртаюцца да 
м1ждысцыплшарных падыходау, надаюць увагу новым, “нетрадыцыйным” пстарычным крынщам. 
Вывучэнне йстарычнай памящ як асобны юрунак йстарычных даследаванняу толью пачынае 
фармавацца у айчыннай навуцы. У сувяз! з гэтым адмысловую актуальнасць набывае распрацоука 
i уводзшы у навуковае абарачэнне новых йстарычных крынщ i выпрацоука прынцыпау i метадау 
працы з iMi.

Казацюя сацыяльна-бытавыя пест, якй утрымоуваюць у сабе йстарызм зместу адрозшваюцца 
не толью тэмагыкай i сюжэтам1, але i прыёмам! малюнка рэчаюнасщ. Асновай ix сюжэту служаць 
не асобныя падзец а тыповыя сггуацьп. Галоуная тэма у казацюх песнях XVI - XVII стст. - бараць- 
ба за зямлю, волю i !мкненне справядойвага юравання грамадствам. Дзеючым! асобам1, героям! 
падзей у гэтых песнях з’яуляюцца сам! казаю. Сваю барацьбу яны асэнсоувал! як патрыятычны 
абавязак, як бпву з пагрозай роднай зямл! з чужынцам1 i польсюм! панам! (ляхам1), як помету за 
народныя крыуды: “Паны дзяруць, паны скубуць, // А багач за iMi, // Паследн!я манатачю // Мы 
nai3Hacini. //...Навяршся, мой мщенью, // Да з таварышам!, // Калатнще м!раедау, // Штоб яны не 
устал!” [1, 697]. Адметнай асабл!васцю щэалогн казакоу было !мкненне абгрунтаваць сваю сама- 
стойнасць, узаконщь яе. Трэба падкрэслщь, што “ляхам!” у беларусюх песнях шшы раз называйся 
не толью паляю, але i катайю.

У пачатку XVI ст. беларусюя земл! адчувал! небяспеку з боку крымсюх татар. У 1506 г. адбы- 
лася бггва пад Клецкам, якая здабыла перамогу i вызвалша дзесятю тысяч жыхароу Беларуси яюх 
татары 36ipanica весщ у няволю. Магчыма гэтая падзея выюйкала узнпсненне necHi, якая адлюс- 
травала удзел рэестравых казакау у гэтай барацьбе: “Уставайце казак!, // .. .Браць татарау на шю! // 
...Ой, пайдзём жа ваяваць, // Ой, пайдзём жа край Дунаю ваяваць, // Сваю кроую разл!ваць, // 
Сваю кроую край Дунаю разл!ваць” [4,107] Тэта песня мае лггаратурна бездакорную мову i 
рытм1чны лад, “бл!зю да рытму паходных салдацюх або казацюх песень”[4,106] М. Федароусю 
зашеау яе, як “ваяцкую”, з чаго вышкае яе бытаванне, як заюйк да змагання з крымсюм1 татарам!.

Мнойя беларусюя еяляне у др. пал. XVI ст., пераважна з пауднёвых i цэнтральных раёнау, 
уцякал! ад прыгоннщтва “на шз”, на Украшу, i уступал! у атрады вольных запарожсюх казакоу. 
Прыклады “паказачвання” фжсуюцца у казацк!х песнях Гомелыпчыны: “Покидаю тебе Богу, // А 
сам !ду у дорогу. // Гей, а сам щу у дорогу. // Сам пощу на Вкрашу, // Може дасць Биг ни загину, // 
Гей, може дасць Биг ни загину”. [2,58]; “Паехал! хлопцы на дзень щ на тыдзень // Ад Белае Pyci. // 
Anexani хлопцы i волю i долю // Шукаць на Дуна!. // А у спим Дуна! вада заюпае // Мужычай кры- 
вёю”. [3,323]

У 1595 г. на У краше успыхнула антыфеадальнае паустанне пад юраунщтвам С. Нал1вайю, якое 
неузабаве пераюнулася на Беларускае Палессе. Псторык У. Шчэта выказвау думку, што менавпа 
беларусюя еяляне паклай пачатак Запарожскай Сечы “як exoeinraa для супрацьфеадальных 
элементау Рэчы Паспайтай” [5,574]. Па усёй верагоднасщ, У. Шчэта, схшяючыся да такой думю, 
некалью пераболыпвае ролю беларускага сялянства у стварэнш Запарожскай Сечы, але галоунае у 
шшым - шырою удзел беларусау у фарм!раванш гэтай аргашзащй казацтва не выкйкае сумнення: 
“Павеяу вецер па стэпах, трава уся пахшшась, // Табою, сечавы казак, дзяучына затужылась. И 
<...>- Не плач, дзяучына ты мая, галубка мая мша, // Не устане сечавы казак, - сырой зямлёй за
рыла.” [6,237]

Першае суз’ёзнае сутыкненне з казакам! адбылося восенню 1595 г., кай чаегка казакоу на чале 
з украшсюм атаманам С. Найвайкам перайшла межы Benapyci i захапша таюя буйныя гарады, як 
Слуцк i Майлёу. 30 лютапада 1595 г. атрад Найвайю авалодау Магшёвам: “Ой, у горадзе Майлеве 
дымам пацягнула, // Як то войска Запарожска з гармат да раунула. //.. .Ой, у горадзе Магшёве што 
шн да калоды...// Прылучылася, бач, nixa ляцкай пародзе. //...Далась ляхам здрада i3 самага рана, 
// Ад гецьмана Найвайка, шаноунага пана” [1,695-696]. Пасля штурму казак! разрабавал! яго: “Ой, 
у горадзе Магшеве да сталася пуста, // Як павеял! казаю з самапалау густа” [1,695]. 
Баркулабауская хрошка ашевае тое, што “прылучылася” у Магшёве, як жорсткую расправу 
казакоу з гараджанам1. Яны выпайй большую частку горада, у тым лпсу дзве праваслауныя цар- 
квы, абрабавай i пабгй насельнщтва: “мяшчан, баярау, людзей заможных як мужчын, так i жан- 
чын, дзяцей малых пабий, пасекй, пагвалщй, скарбау таксама безыпч пазаб!рай з крамау i хатау” 
[7,128].

У мнойх казацюх песнях шшы раз нават немагчыма вызначыць, да якога часу щ перыяду вы- 
зваленчай барацьбы ix можна аднесщ: да 1595-х гадоу, щ да пазнейшых - 1648-х гадоу, часу 
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актыуных казацюх войнау: “Сястрыцы сабрайся И Брата выпрауляць, эй! // У паход за казакам! // 
Волю здабываць.” [6,230]. У радзе казацюх песень вызначаецца месца б1твы. Часам тэта мастацю 
прыём, i вызначанае месца не адпавядае рэчагснасщ: “Ой, у Таганрозе, ой, у Таганроге случылася 
бяда”, а выказвае прасторавую аддаленасць дзеянняу. Але у некаторых выпадках мастацкая 
умоунасць абашраецца на рэчаюнасць - напрыклад, смерць маладога казака у Слуцку: “Эй, у 
Слуцку-горадзе, // У Слуцку-горадзе // Там здарылася бяда!” [3,363]. Тэта магло быць рэальным i 
магчыма адносшася щ да 1595 г., кал1 казацю атрад С.Нал1вайк1 захашу Слуцк, щ кал1 казацка- 
сялянсю загон пад юраунщтвам Я. Сакалоускага, паплечшка Б.Хмяльнщкага, пачау штурм Слуц- 
кай крэпасщ. Разгул i бясчынствы адбывайся у горадзе пасля захопу яго казакам!: “У Слуцку на 
рыначку // Пьюць казаю гарэлачку. // Яны пип, не плации, // Младу дзеуку приманил”. [3,298]

Казацюя песш адлюстравай другую палову Смутнага часу псторьп (польскай штэрвенцьй), 
кай атаман запарожсюх казакоу М. Дарашэнка, у 1618г. у складзе войска гетмана П. Сагайдачна- 
га, падчас паходу апошняга па московсюх уладаннях на злучэнне з польсюм каралев1чам 
Уладзюлавам, inioy да Масквы: “Казаю йдуць. // Папе-, папераду Дарашэнка // Вядзе свае войска, 
войска Запарожска // Харашэнька.// А па-, а пазаду Сагайдачны.” [6,237]. Паводле хрошю: “Дара
шэнка, як i Сагайдачны, прайшйся па русюх землях, шбы татары: узял1 гг. Лебедянь, Данкоу, 
Скошн i Ражск, ён 3a6iy там мноства мужчын, жанчын i дзяцей “до ссущих младенцев”. Пасля па- 
разы Уладзюлава пад крэпасцю Белая, Сагайдачны, як i Дарашэнка падайся дадому: “Прамяняу ён 
жонку[Сагайдачны] на табак i люльку, // Да й няудачна” [6,237].

У Mai 1648 г. на У краше пачалося паустанне на чале з Б. Хмяльнщюм, якое перарасло у 
вялпсую вайну супраць нацыянальна-рэлптйнага прыгнёту, казацю рух пераюнууся у беларусюя 
паветы ВКЛ. Перамоп казакоу пад Жоутым1 Водам! i Корсунем паспрыял! уздыму народных шзоу 
на барацьбу супраць паноу на землях у басейне Дняпра i Прыпящ: “Мы жывы не будзем, а волю 
здабудзем // Навею, навею!” [3,324]. Паустанцы рабавал1 пансюя маёнтю, жорсгка распраулялюя з 
катайкам! i яурэямЁ “Ён ворагау // Да мячом разганяе, // Ватагаю // На паноу наступав” [6,231]. 
Казакам! i сялянам1 бьин захоплены Гомель, Лоеу, Мазыр, Бабруйск, Пшск i шшыя гарады. В. 
Ластоусю у сваёй ’’Кароткай псторьп Беларуй” пппа аб гэтай барацьбе i прыводзщь тэкст казац- 
кай песш, дзе адлюстраваны гэтыя падзей “Места Пшска ваеващ, // Ад ляхау абаранящ. // Хоць 
прыйшй - не дал1 рады, // Усе паинуй ад здрады...<...> Пасля разбщця Радз1в1лам казакоу над 
Прыпеццю i зшшчэння Пшска, паустанне на Беларуй на нейю час супакошася, але не на 
доуга...”[8, 74-75]. Шэраг даследчыкау, П. Уладз!м1рау, М. Кастамарау, М. Янчук, Я. Карею, П. 
Бяссонау, Л. Васшеусю. М. Гарэцю л1чыл1 яе, i, некаторыя шшыя творы, псеуданародным1 песням! 
антыпольскага характеру, бачьш у ix прапагандысцю i щэалапчны характер. М.Янчук nicay: 
“Бурсаю, вандро^йыя дзяю, вайсковыя шеары i шшы да ix падобны люд, а часам i духоуныя асобы 
- вось тое асяроддзе, у якой культыв!равалася у да^та час гэткая псеуданародная паэз!я; яна не мае 
шчога агульнага з праудз!вай народнай творчасцю як у мове, так i ува уйх спасабах, неуласщвых 
народнай паэзп” [9,18]. Ён л1чыць, што пасля паустання 1830-1831 гг., гэтыя варожыя тутэйшым 
жыхарам творы асабл1ва падабалюя раййскаму начальству i тему яны был1 надрукаваны. Але ёсць 
i шшыя апаненты, напрыклад, Л. Касцюкавец л1чыць, што гэтая песня - “беларусю нацыянальны 
пстарычны кант сярэдзшы XVII ст.” [10,39]. Аб гэтай песш Я. Карею nicay: “Значна пазней, у 70-х 
гадах (XIX ст.), я сам чуу спяванне “1з-за Слуцка, !з-за Кпецка”[ 11,28]. На думку П. Ахрыменка, 
“...яны [песш] распаусюджвайся не толью у cnicax, але i у вуснай перадачы i вядомы нам !менна 
у фальклорных “рэдакцыях”. Тэта сведчыць аб ix бл!зкасщ да народных песень. Сапрауды, i па 
свайму щэйнаму зместу, наюраванаму галоуным чынам супраць польсюх захопшкау, i па форме 
яны напамшаюць народных беларусюя i украшсюя песш XVII - XVIII ст. на подобных тэмы” 
[12,40]. Фалькларысты неаднаразова i раней затевай аутарсюя песш, што магло адбыцца i з на
званым творам. Ёсць меркаванне, што “увогуле шхто з вучняу ix не зашевау, аптацыйныя вершы 
выдал! за “народных пест” i ужо са зборшка яны “пайнгй у народ” [13, 38].

У жшуш 1649 г. пад Лоевам адбылася буйнейшая бггва, у якой войска ВКЛ на чале з Я. 
Радз!в1лам разбша казацка-сялянсюя аб’яднанш: “Защснула войска, як чорная хмара, // Адважных 
малойцау: // Стралял1, рубай, схапгй, пагнал! // На кару, на мук!.” [3,324]. Але яшчэ шмат часоу 
будзе адбывацца крывавае антыфеадальнае супращуленне: “Ты слухай-паслухай, з халоднага 
жв1ру // Гучаць галасы ix, // I тым! ж мячам! ваююць з панам! // Друпя малойцы” [3,324]. Да 
восеш 1651 г. паустанцю рух на беларусюх землях быу канчаткова лпевщаваны.

Як сярод украшскага, так i сярод беларускага народау был! велый папулярныя i repoi казацка- 
сялянскай вайны 1648-1651 гг., прыхшьшю “чорнага люду”. У беларускай народнай творчасщ у 
радзе варыянтау вядома песня аб Маразенку, у якой гаворыцца аб трапчнай смерщ - палкавога 
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есаула Крашвянскага палка Н. Маразенга, аднаго з паплечшкау Б. Хмяльнщкага, яга змагауся суп- 
раць польсгах паноу i прымау удзел у асадзе г. Збаража у 1649 г. У адным з варыянтау гэтай песш 
гаворыцца, што 1мя Маразенга было аднолькава дарапм i украшскаму i беларускаму народу: ”Ой, 
Морозе, Морозине, преславний козаче, // Гей, за тобою цыа Литва й Украша плаче...”[1,698] У 
шэрагу выпадкау (як, напрыклад, у песш аб Маразенку) украшсга паэтычны тэкст атрышпвау ва 
умовах гснаванш у Беларуй новы, тыпова беларусга напеу, i песня станавшася несумненным фак
там народна-песеннай творчасщ.

Запарожская Сеч была своеасабл1вай казацкай “рэспублжай”, якая праюнавала да 1654 г., г. зн. 
да узяднання Украшы з Рас1яй: “Сеч паламалась, дзещ пауцякалГ’ [3,312]. У вышку гэтых падзей 
пачалася доугая вайна 1654-1667 гг. Рэчы Паспалггай з Маскоускай дзяржавай: “Ох, па гародах 
мага зацвйаюць, // Ой, з войска маскал1 ступаюць”[6,155]. Летам 1654 г. русга цар Аляксей 
М1хайлав1ч асадз1у Смаленск: “Крпснул орелъ бъелой славной. // Воюегь црь православной. // Царь 
Алекеи Михаиловичь”[14, 2]. I. Шляпган у сва!м паведамленш да йстарычнай песш “Аб узяцщ 
Смаленска” прыводз1у зашсы: “Мужыга велыш да нас варожыя”, шшуць Паляга: “усюды на цар- 
скае 1мя сдаюцца i робяць болын шкоды, чым сама Масква” [14, 1]. Наша увага да гэтай песш 
прыцягвае шбыта йстарычнапацверджаная цяга беларусау да праваслауя, да “свайго” цара: “Вос
точный царь Бога любить: // Жалуетъ васъ, а не губитъ”[14, 3]. На праваслауную царкву менавгга 
тады, як сцвярджалася, насельнщтва глядзела як на паратунак ад прыгнёту: “Мы з русшам будзем 
жыщ”[15,34]. Аб гэтым могуць сведчыць i наступныя ради, зашсаныя на Капылыпчыне: “Ой ка
лы б калы // Москали прышлы, // Москали прышлы, // Наши сродные // Веры одныя” [16, 105]. Да- 
рэчы, гэтая песня таксама л1чыцца псеуданароднай. Першапачаткова, ваенныя дзеянш 
разгортвалюя паспяхова для Pacii, з некаторай, але не паусюднай, падтрымкай насельнщтва: “Як 
Русь лях1 загубил, // Як Русь лях1 паланин”; “Ой, паны, каб вы зпнул1, // Што вы веру паганулГ’ 
[13, 55]. Зауважым, што некаторыя даследчыга сур’ёзна сумняваюцца у прыналежнасщ прыведзе- 
ных вышэй радкоу да фальклорных.

Па сведчанш Г. Саганов1ча, вайна 1654-1667 гг. стала для Benapyci самым трапчным момантам 
у ricTopbii: “Гвалт i спусташэнш, голад i мор, масавы вывад людзей у няволю - усё тэта выюпкала 
шырога рух народнага супращулення на беларусгая землГ’: “Маскал1 усё нам забрал!, // У нявол1 
нас трымалг // Кроу нам нашу з жыл спусцип: // Кроу i слёзы нашы шлЁ” [13, 55]

Тагам чынам, беларусга фальклор - каштоуная крынща па вывучэнню народнай памящ, у ягам 
знашшп сваё адлюстраванне, як пэуныя йстарычныя факты, так i вобразы народных герояу. Рэ- 
канструкцыя суадносш беларускай казацкай песш з йстарычнай рэчаюнасцю дазволша высвятлщь 
тыпалайчныя i рэйянальныя уласщвасщ беларускага фальклорнага матэрыялу i эвалюцыю яго 
развщця.

Лггаратура:

1. Беларуси фальклор: хрэстаматыя : вучэб. дапам. для фшал. спец. выш. навуч. устаноу / склад. К.П. Кабашшкау [i 
шш.]. -Мшск : Выш. шк., 1996. - 856 с.

2. Бычко-Машко, И.Е. Сборник народных песен, записанных в посёлке Калюга-Комарно, Рогознянской волости, 
Кобринскаго уезда, Гродненской губерни / И.Е. Бычко-Машко. - СПб : Типография императорской Академии наук, 
1911.

3. Беларусюя народный песш : у 4 т. / зашс Р. Шырмы; рэдкал.: Н.Глебка [ i шш.] — Мшск : Дзярж. выд-ва БССР, 
1960. - Т. 2 : Жаночая доля, недабраная пара, хрэсьбшныя i шроцюя ; Казацюя, рэкруцкк i салдацюя; Батращоя i 
прымацгая, песш нявол1 i змагання. - 429 с.

4. Гшев1ч, Н. С. Наша родная песня : навук.-папул. нарыс / Н.С. Гшев1ч. - Мшскь : Нар. асвета, 1968. - 214 с.
5. Пичета, В.И. Белоруссия и Литва XV - XVI вв. : исслед. по истории соц.-экон., полит, и культур, развития / 

В.И.Пичета; под ред. З.Ю. Копысского [и др.]; Акад, наук СССР, Ин-т славяноведения. - М. : Изд-во АН СССР, 1961. - 
815 с.

6. Сацыяльна-бытавыя песш / Акад.навук БССР, 1н-т мастацтвазнауства, этнаграфп i фальклору. — Мн.: Навука i 
тэхшка, 1987. - (Беларуская народная творчасць)

7. Арлоу, У. Дзесяць вякоу беларускай историй (862-1918): ПадзеТ Даты. Ьпострацьп. 3-е выд. / У. Арлоу, Г. 
Саганов1ч. - Вшьня: Наша Будучыня, 2002. — 223 с.

8. Ластоусы, В. Ю. Кароткая псторыя Беларуы / В. Ю. Ластоусш. - Мшск : Ушверстгэцкае, 1993. - 126 с.
9. Янчук, Н. А. “О мнимо-народных белорусских песнях исторического и мифологического содержания” / Н. А. Ян

чук. — Харьков, 1908. — 23 с.
10. Коспоковец, Л.Ф. Кантовая культура в Белорусии: Массовые канты-гимны, лир. канты-псалмы: пособие / Л.Ф 

Коспоковец. - Мшск : Вышэйшая школа, 1975. - 95 с.
11. Карский, Е.Ф. Белорусы : в 3 т. / Е.Ф. Карский [и др.]. - Мшск : БелЭн, 2007. - Т. 3, ч. 1 : Очерки словесности бе

лорусского племени. - 584 с.
12. Ахрыменка, П.П. Фальклорна-лггаратурныя сувяз1 украшскага i беларускага народау / П.П. Ахрыменка. — Мшск : 

Дзярж. выдавецгва БССР, 1959. - 204с.

107



13. Барыс, С. Беларусюя пстарычныя песш / С. Барыс, В. Чаропка // Беларус. ист. часоп. - 2004. - № 2-3.
14. Шляпкин, И.А. Историческая песня XVII века “О взятии Смоленска”. - [Спб.]: Тип. И.Н. Скороходова, 

Б.г.Петровская, Г. А. Белорусские социально-бытовые песни / Г. А. Петровская. - Минск : Навука и техника, 1982. - 274 
с.

15. Лыч, Л. Псторыя культуры Беларуси 2-е выд., дап. / Л. Лыч, У. Навшю. - Мшск: ВП “Экаперспектыва”, 1997. - 
486 с.




