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А як не ска заць пра са ка ві-

тую, воб раз ную, ба га тую 

на трап ныя па раў на нні і ха рак та-

рыс ты кі мо ву бе ла рус кіх ка зак! 

Між ін шым, ці ўпэў не ны вы, што 

ўме е це іх рас каз ваць? Ка лі б 

толь кі чу лі са праўд ных май строў 

гэ та га жан ру, якія са бра лі ся на 

між на род ным фо ру ме каз кі ў 

Ака дэ міі на вук, зра зу ме лі б, што 

пры да па мо зе ка зач най гіс то рыі 

мож на і на смя шыць, і рас чу ліць, 

пе ра даць пры га жосць пры ро ды, 

па зна ё міць з на род ны мі тра ды-

цы я мі. На ват ад ну і тую ж ка зач-

ку мож на рас каз ваць па-роз на му, 

да да ваць но выя дэ та лі, упля таць 

у яе пес ні.

Ра дуе, што ў роз ных кут ках 

Бе ла ру сі края знаў цы, пе да го гі 

і на ват біб лі я тэ ка ры спра бу юць 

«рас круч ваць» бе ла рус кую ка-

зач ную спад чы ну. На прык лад, 

на Лю бан шчы не ла дзіц ца фес ты-

валь каз кі, а ў мі ну лым го дзе вый-

шла шы коў ная кні га з ча роў ны мі 

гіс то ры я мі, за пі са ны мі ў роз ных 

вёс ках ра ё на.

У Мі ха на віц кім до ме фальк ло-

ру каз кі не толь кі збі ра юц ца, але 

і вы кон ва юц ца су час ны мі дзет-

ка мі. «У іх раз бі ра ец ца шмат 

ці ка вых сі ту а цый. Праз не ве ра-

год ныя гіс то рыі ўво гу ле дзе ці 

па зна юць жыц цё, — рас каз вае 

кі раў нік узор на га фальк лор-

на га ан самб ля «Ка лы хан ка» 

Ла ры са РЫЖ КО ВА. — На каз-

ках я ву чу ма лых ад чу ваць на-

род ную ін та на цыю, пра ца ваць з 

го ла сам. Пе сень кі, што да да юц ца 

ў сю жэ ты, — гэ та ко ды, до пус кі ў 

гіс то рыю, дзе ці іх вель мі лю бяць. 

Да рэ чы, дзя ку ю чы ім каз кі лепш 

за па мі на юц ца. Ка лі гэ тыя ма лыя 

вы рас туць, ім бу дзе што рас ка-

заць сва ім сы нам і доч кам».

Між ін шым, каз ку мож на за-

дзей ні чаць не толь кі ў пе да га-

гіч ным пра цэ се. Ча му б яе не 

вы ка рыс тоў ваць у ту рыс тыч най 

га лі не? Акра мя фес ты ва ляў мож-

на ла дзіць спа бор ніц твы ка зач ні-

каў — на прык лад, у Ра сіі пра во-

дзіцца «каз ка батл».

Каз ка то іць яшчэ мност ва сак-

рэ таў. «Гэ та не спаз на ны су свет, у 

якім столь кі пунк таў, комп лек саў, 

су вя зяў, якія на ват на сён няш нім 

эта пе раз віц ця фальк ла рыс ты кі і 

ін шых на вук мы яшчэ не мо жам 

рас тлу ма чыць. Каз кі ву чаць кла сі-

фі ка ваць свет, ад каз ваць за ся бе, 

вы жы ваць, плюс, як сцвяр джа юць 

псі хо ла гі, у ка зач ных гіс то ры ях 

вель мі вя лі кі пласт пад свя до ма-

га, што ўва саб ля ец ца ў воб ра зах, 

сю жэ тах», — за ўва жае Тац ця на 

ВА ЛО ДЗІ НА, за гад чык ад дзе-

ла фальк ла рыс ты кі і куль ту ры 

сла вян скіх на ро даў Цэнт ра да-

сле да ван няў бе ла рус кай куль-

ту ры, мо вы і лі та ра ту ры НАН 

Бе ла ру сі.

Не ка то рым каз кам, што су-

стра ка юц ца ў Бе ла ру сі, ты ся чы 

га доў. У ча сы Вя лі ка га Княст ва 

Лі тоў ска га і Рэ чы Па спа лі тай на 

на шу тэ ры то рыю тра пі ла вя ліз-

ная коль касць ванд роў ных еў-

ра пей скіх сю жэ таў, у нас яны 

на бы лі свае дэ та лі, але за ха ва лі 

вы раз ную за меж ную асно ву, ка-

ла рыт. Зра зу ме ла, ёсць у нас і 

ад мет ныя каз кі — на прык лад пра 

асіл каў. Іс нуе шмат ле ген дар ных 

сю жэ таў пра тое, як та кія пер са-

на жы мя ня лі лан дшафт: на сы па-

лі го ры, пе ра кід ва лі ся ка мя ня мі, 

мо ла та мі. Так са ма на Бе ла ру сі 

мож на су стрэць шэ раг не паў тор-

ных гіс то рый пра жы вёл. Але дзі-

ва: каз кі пра зуб роў у бе ла ру саў 

не бы ло, і на огул гэ тая жы вё лі на 

не бы ла прад стаў ле на ў мі фа-

ло гіі, яе ня ма ні ў за гад ках, ні ў 

пес нях. За тое дру гі пер са наж, які 

за раз моц на ты ра жу ец ца, — бу-

сел, — быў за дзей ні ча ны ў са мых 

роз ных жан рах. Ле ген да пра бус-

лоў (ка лі ча ла век пе ра тва рыў ся 

ў птуш ку) вя до мая па ўсёй тэ ры-

то рыі Бе ла ру сі ў шмат лі кіх ва ры-

ян тах. Ча сам у бус ла на ват ёсць 

імя — Адам (або Сця пан, Іван). 

Гэ та ле ген да паў та рае кла січ ны 

міф пра Пан до ру. На ват іс нуе гі-

по тэ за, што гіс то рыя пра бус ла 

больш ста ра жыт ная, бо звя за ная 

з кан крэт ны мі, а не аб стракт ны мі 

з'я ва мі. Нага даю, што бу сел вы-

пус кае з тор бач кі жаб, змей, а 

Пан до ра — злосць, зайз драсць 

і г. д...

Сён ня ка зач ная спад чы на ча-

кае і сва іх да след чы каў, і сва іх 

пры хіль ні каў. Яно і не дзі ва, бо, 

ка жуць, каз ка — як га ла гра ма — 

той вы па дак, ка лі праз ма лое 

мож на спаз наць увесь свет.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ



Гэ та па-на ша му!Гэ та па-на ша му!  

ЧЫР ВО НЫ Ву голь чык жыў у пе чы, коль кі ся бе 

пом ніў. Печ ка бы ла ста рая, даў но зроб ле ная 

з чыр во най цэг лы пра ца ві ты мі ру ка мі дзе да Ва сі ля. 

Звон ку яна бы ла аб кла дзе на глад кай бе лай каф ляй, 

якая ад ча су па трэс ка ла ся, дзе-ні дзе аб валь ва ла ся, 

гру ка ю чы аб пад ло гу і рас сы па ю чы па ёй ру да ва тыя 

глі ня ныя пяс чын кі.

Ка лі ад чы няла ся за слан ка пе чы, Чыр во ны Ву голь-

чык мог ба чыць ха ту. Яна бы ла пра стор ная, са сля-

да мі ко ліш няй утуль нас ці, але ця пер за пу шча ная і 

не да гле джа ная. Пад ло гу рэдка мя лі, яшчэ ра дзей 

мы лі. Ра біў гэ та звы чай на за ўсё Кос цік. Шпа ле ры на 

сце нах мес ца мі ады шлі, мес ца мі ада рва лі ся. Дзесь ці 

вы цві лі, дзесь ці за бру дзі лі ся. Фі ран кі на вок нах так са-

ма пра сі лі ся, каб іх змя ні лі і вы мы лі. «Дзіў на, — ду маў 

Чыр во ны Ву голь чык, — не так шмат ча су трэ ба, каб 

на вес ці тут па ра дак. Ча му вя лі кія лю дзі гэ та га не 

зро бяць?»

Лю дзей у ха це бы ло пя цё ра: двое вя лі кіх і трое 

ма лых. З вя лі кіх най час цей Ву голь чык ба чыў Ся мё-

на і Ан жэ лу...

Чыр во ны Ву голь чык па мя таў той час, ка лі гас па да-

ра мі ў ха це бы лі дзед Ва сіль і ба бу ля На ста. Ра ні цай 

ад чы ня ла ся за слан ка і кла пат лі выя спра ца ва ныя ру кі 

за паль ва лі агонь, ста ві лі ва рыц ца ежу са бе і не вя лі-

кай гас па дар цы: ку рам і па рсюч ку. З пе чы Ву голь чы ку 

бы ло ві даць, як дзед Ва сіль пры но сіў дро вы і ішоў па 

ва ду, як друж на сям'я ся да ла за стол і сне да ла. По бач 

з баць ка мі ся дзе лі пад рос лыя сы ны. Хут ка ста рэй шы 

з'е хаў у го рад, вы ву чыў ся ды там і за стаў ся. Ма лод-

шы Ся мён пас ля ар міі вяр нуў ся ў баць коў скі па сё лак. 

Дзе да Ва сі ля да та го ча су ўжо ў жы вых не бы ло.

— Сы нок, — па чуў ад ной чы Ву голь чык лас ка вы 

го лас ба бу лі На сты, — не атры ма ла ся з па ступ лен-

нем — да вай улад коў вац ца на пра цу хоць ку ды.

— Па спею яшчэ, — ля ні ва ад гук нуў ся Ся мён.

Пра ца ваць хло пец са праў ды не спя шаў ся. Ён час-

та ку дысь ці сы хо дзіў, пры хо дзіў дзіў ным, кі ру ю чы ся 

да лож ка, ледзь тры маў ся на на гах, па даў і за сы наў. 

Спаў да абе да, із ноў ку дысь ці ішоў, і ўсё паў та ра ла ся. 

Штось ці змя ніць не да па ма га лі ні ўга во ры, ні плач, 

ні свар ка ба бу лі На сты. Ся мён не жа даў пра ца ваць, 

за тое лю біў ужы ваць на пой з наз вай «га рэл ка». Чыр-

во ны Ву голь чык ве даў ця пер, што гэ та ад яе хло пец 

ра біў ся та кі дзіў ны.

Ад ной чы Ся мён пры вёў у ха ту ма ла дую жан чы ну 

з хлоп чы кам, аб' явіў шы, што гэ та яго «ба ба» і ця пер 

яна са сва ім сы нам бу дзе тут жыць.

Спа чат ку Чыр во ны Ву голь чык уз ра да ваў ся: ба бу лі 

На сце ўжо ста ла цяж ка спраў ляц ца з гас па дар кай, 

Ан жэ ла бу дзе да па ма гаць, мо жа, і Ся мён зме ніц ца 

на леп шае. А яшчэ Ву голь чы ку над та ж спа да баў ся 

Ан жэ лін сы нок Кос цік. Так і бы ло, але ня доў га. Ака-

за ла ся, што ра дасць Ву голь чы ка бы ла па спеш лі вай, 

бо дзіў ны на пой «га рэл ка» Ан жэ ле ча мусь ці так са ма 

вель мі спа да баў ся.

Хут ка не ста ла ў ха це і ба бу лі На сты: не пе ра жы ла 

ма ці ўсё, што тут ад бы ва ла ся... За тое з'я ві лі ся дзве 

ма лень кія дзяў чын кі — Лен ка і Люсь ка, доч кі-бліз-

нят кі.

Цяпер усё час цей не Ан жэ лі ны ру кі ба чыў ра ні цай 

Чыр во ны Ву голь чык, а Кос ці ка вы. Ма лы, як умеў, 

рас паль ваў печ, чым бы ло — кар міў сяст ры чак і бег 

у шко лу.

За раз у ха це ледзь не што дня бы ва лі чу жыя лю дзі. 

Яны бы лі вель мі роз ныя. Шум ныя муж чы ны і жан чы-

ны з'яў ля лі ся пе ра важ на ўве ча ры. Ся да лі за стол, 

па чы на лі гуч на раз маў ляць, ла яц ца, бы ва ла, біц ца... 

Ад гэ та га пра чы на лі ся ма лень кія Лен ка з Люсь кай, і 

да Ву голь чы ка да но сіў ся іх спа ло ха ны плач.

Удзень пры хо дзі лі ін шыя лю дзі. Па двое, па трое. 

Чыр во ны Ву голь чык усіх іх ужо вы ву чыў. Час цей за 

ўсіх пры хо дзі ла Кос ці ка ва на стаў ні ца. Яна ўшчу ва ла 

Ся мё на і Ан жэ лу, га ва ры ла пра сем'і, якія зна хо дзяц-

ца ў са цы яль на не бяс печ ным ста но ві шчы... Чыр во ны 

Ву голь чык ма ла што ра зу меў, але ён ад чу ваў да-

бры ню і без да па мож насць на стаў ні цы ў гэ тай бя дзе: 

Ся мён і Ан жэ ла слу ха лі, кі ва лі, зга джа лі ся, але ні чо га 

ў ха це не зруш ва ла ся ў леп шы бок. Ра зам з на стаў-

ні цай ня рэд ка быў муж чы на ў зе ле на ва тай фор ме — 

па жар ны ін спек тар Іван Пят ро віч. Ён час та вы маў ляў 

не зра зу ме лыя сло вы «па жар ны апа вя шчаль нік», ка-

жу чы, што ён па ві нен быць у ха це. Ча сам бы ваў і 

ўчаст ко вы мі лі цы я нер...

Ле нач ка і Люсь ка ўжо на ву чы лі ся ха дзіць. Чыр-

во ны Ву голь чык з за да валь нен нем слу хаў іх вя сё лы 

шчэ бет, ка лі пры хо дзіў са шко лы Кос цік. Ён су ма ваў, 

чу ю чы спа ло ха ны плач ма лых пад час вя чэр ніх за стол-

ляў вя лі кіх лю дзей.

Час ішоў, ма лыя рас лі, да рос лыя не мя ня лі ся...

Больш та го, яны ця пер маг лі па кі нуць дзя цей ад ных 

на ват на ноч.

Ад ной чы Чыр во ны Ву голь чык пры дра маў пас ля 

доў гай ран няй ра бо ты: Кос цік па ліў у пе чы пе рад 

шко лай. У ха це бы лі толь кі ма лод шыя дзяў чат кі. Вя-

лі кія лю дзі з уча раш ня га дня не ку ды знік лі, як гэ та 

час та ця пер бы ва ла. Ву голь чык праз дры мо ту чуў, як 

сяст рыч кі га ма ні лі, елі па кі ну ты Кос ці кам сня да нак, 

гу ля лі. Але ца цак у ха це амаль не бы ло, і дзяў чат кі 

за су ма ва лі. Рап там быц цам хтось ці штур ха нуў Ву-

голь чы ка і ён пра чнуў ся: за слан ка бы ла ад су ну та і 

ў печ па зі раў ці каў ны мур за цень кі тва рык Люсь кі. 

Чыр во ны Ву голь чык за нер ва ваў ся, бо ра ней ма лыя 

не па ды хо дзі лі так бліз ка да пе чы, тым больш не 

ча па лі за слан кі. Да Ву голь чы ка па цяг ну ла ся руч ка 

з за ціс ну тым у ёй лі па вым прут ком. «Не руш мя не, 

ка лі лас ка, — ха це ла ся крык нуць Ву голь чы ку, — гэ та 

вель мі не бяс печ на!»

— Лен ка, па ма зы мне! — да нёс ся да Ву голь чы ка 

Лю сін га ла сок. — Я не ма гу яго да стаць!

— Сто да стаць? — ад гук ну ла ся Ле нач ка.

— Вось гэ тую ял кую стуць ку. Глянь, яна све ціц ца 

цыл во нень кім!

— За лаз! Бя гу, бя гу!

Ву голь чык не па спеў азір нуц ца, як, пад штурх ну ты 

прут ком, апы нуў ся на бруд най драў ля най пад ло зе. 

Ён ад чу ваў, як на па вет ры па чы нае на лі вац ца моц-

най раз бу раль най сі лай, і не ха цеў гэ та га. Ды ма лыя 

не зна рок скі ну лі на пад ло гу яшчэ і руч нік, які ві сеў 

ка ля пе чы. По лы мя ўспых ну ла ад ра зу, і ра тун ку ад 

яго ўжо не бы ло.

— Ле на, ха вай ся, тут го ла ца, — кры ча ла Лю ся і 

цяг ну ла сяст ру за ру ку.

«Толь кі не ту ды! — ха це ла ся крык нуць Чыр во на-

му Ву голь чы ку. — Не пад ло жак! Бя жы це ад мя не 

на ву лі цу!»

Ды дзе цям, якія пры вык лі быць у ха це, зда ва ла ся, 

што пад лож кам, дзе яны час та ха ва лі ся ад да рос лых 

ла я нак і бо ек, быў са мы на дзей ны пры ту лак... Зда-

ва ла ся да та го ча су, па куль ад ды му яны не па ча лі 

губляць пры том насць...

...Чыр во ны Ву голь чык, які пе ра тва рыў ся ў ша лё-

нае по лы мя, не ве даў, што толь кі дзя ку ю чы су се дзям, 

якія, на шчас це, бы лі до ма, ра та валь ні кі бы лі вы клі-

ка ны свое ча со ва. За імі пры еха ла і хут кая да па мо га. 

Дзяў чат ак з цяж кі мі апё ка мі да ста ві лі ў баль ні цу. 

У хут кім ча се яны ра зам са ста рэй шым бра там Кос-

ці кам апы ну лі ся ў ін тэр на це, бо Ся мё на і Ан жэ лу па-

зба ві лі баць коў скіх пра воў.

У пра стор най, ка лісь ці шчас лі вай ха це ўсё на гад-

ва ла аб ра ней шай тра ге дыі, ды за гэ тым не бы ло ка му 

на зі раць: Чыр во ны Ву голь чык ужо знік...

Воль га ШВЕ ДА ВА-ЮНІЦ КАЯ



Жыц цё ваеЖыц цё вае  

ЧЫР ВО НЫ 
ВУ ГОЛЬ ЧЫК

Ці за дум ва лі ся вы аб тым, што губ ля юць дзе ці, якія рас туць без 

ка зак? Зай маль ныя сю жэ ты да па ма га юць вы хоў ваць ма ле чу. 

У каз ках га во рыц ца пра сяб роў ства, бес ка рыс лі вую да па мо гу, 

імк нен не да спра вяд лі вас ці, асу джа юц ца ня ўдзяч насць і 

здра да, вы смей ва юц ца фа на бэ рыя, зайз драсць, ба яз лі васць, 

гуль тай ства.

РАС КА ЖЫ, 
БА БУ ЛЯ, 
КАЗ КУ

Ла ры са Рыж ко ва 
з Мі ха на віц ка га 
до ма фальк ло ру 
ве дае, як пад нес ці 
каз ку дзет кам.

Фо та но сіць ілюст ра цый ны ха рак тар.


