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К.А. ШУМСКІ 
МЯСЦОВАЯ ФАУНА Ў ТРАДЫЦЫЙНАЙ КУЛЬТУРЫ БЕЛАРУСАЎ 

(XIX - ПАЧАТАК XX ст.) 

Проводится комплексный анализ важного The article provides a complete analysis of 
феномена традиционной культуры белору- the important phenomenon in Belarusian tradi- 
сов: экологических знаний XIX - начала XX в. tional culture of XIX - the beginning of XX cen- 
Дается общая характеристика знаний и пред- tury. The author gives general characteristics of 
ставлений белорусов в области зоологии. Belarusian people's knowledge and ideas about 
Обосновывается целесообразность практи- zoology. The article proves the expediency of 
ческого   использования   их   рациональной practical use of the rational part of ecological 
части в настоящее время. knowledge nowadays. 

Для вывучэння карціны жывёльнага свету ў яе традыцыйным народным 
успрыманні і асэнсаванні выкарыстоўваюцца крыніцы рознага роду. Пры гэ-
тым кожная са сфер традыцыйнай культуры, кожны фальклорны жанр і 
лінгвістычны матэрыял маюць сваю спецыфіку і розную каштоўнасць у 
плане рэканструкцыі міфалагічных уяўленняў. Найбольш непасрэдна яны 
адлюстраваны ў такіх элементах духоўнай культуры, як прыкметы і забабо-
ны, што ахопліваюць розныя вобласці жыццядзейнасці чалавека: народны 
каляндар, паўсядзённы побыт і гаспадарчую практыку, якая ўключае розныя 
заняткі і промыслы (земляробства, развядзенне і догляд хатніх жывёл і пту-
шак, паляванне, рыбалоўства і інш.). Традыцыйныя народныя ўяўленні вы-
ступаюць у якасці матывіровак забаронаў, рытуальна-магічных дзеянняў, 
нярэдка іх першапачатковы міфалагічны сэнс змяняецца ці наогул сці-
раецца (так, напрыклад, магічная функцыя выцясняецца гульнявой і 
пазбаўляецца міфалагічнага зместу). 

У сялянскай гаспадарцы беларусаў выключнае значэнне мелі каровы, 
валы і коні: яны давалі шмат каштоўных прадуктаў харчавання, неабходныя 
для палёў угнаенні, коні і валы да таго ж з'яўляліся асноўнай цяглава-
саматужнай сілай. Гэтым і тлумачыцца тое, што наибольшая колькасць 
ведаў і парад па догляду звязана менавіта з імі. Забаранялася абражаць 
карову або праклінаць яе. Карову нельга было біць, асабліва ў нос, бо «на-
ват ад пстрычкі яна можа скінуць цяля»1. Забаранялася біць і паросную 
свінню, у тым ліку заганяючы яе ў хлеў2. У перыяд ацёлу каровы і жараб-
лення кабылы нічога не пазычалі і не прадавалі з хаты3. Дадзеная забарона 
распаўсюджваецца і на іншыя дні - дзень пачатку сяўбы, першага выгану жы-
вёлы ў поле; калі ў хаце нарадзілася дзіця. Згодна народным уяўленням, у 
такія памежныя дні ўзрастала небяспека неспрыяльнага знешняга ўздзеяння і 
па нядобрай волі займальніка ці нават насуперак яго волі з пазычанымі 
рэчамі магло быць забрана шчасце, здароўе, плоднасць жывёлы і г. д. 

Разам з шырока распаўсюджанымі элементамі жывёлагадоўчай магіі 
існавала шмат уяўленняў, якія грунтаваліся на практычнай дзейнасці сялян, 
іх шматгадовых назіраннях. Дойнасць каровы вызначалася па шэрагу 
знешніх прыкмет: доўгаму хвасту, худой шыі, тонкай скуры, тоўстых жылах 
на жываце, па месцы, якое займае карова ў статку (лічылася, што 
немалочныя каровы цягнуцца ззаду статку)4. 

Значныя веды былі назапашаны і ў галіне элементарных асноў анатоміі і 
фізіялогіі жывёл, а таксама ў вобласці ветэрынарыі, якую, на нашу думку, 
мэтазгодна разглядаць як складовую частку традыцыйных заалагічных 
ведаў беларусаў. 

Найбольшыя спусташэнні сярод буйной рагатай жывёлы рабілі эпізаотыі 
чумы і яшчуру; сібірскай язвы - у коней; чумы і рожы - у свіней5. 3 прычыны 
амаль поўнай адсутнасці ветэрынарнай дапамогі з боку дзяржавы І мяс-
цовай улады беларускі селянін у выпадку захворвання сваей жывёлы быў 
вымушаны карыстацца традыцыйнымі прафілактычнымі і лячэбнымі сродкамі. 
Так, на Палессі рабілі сапраўдную каранцінную ізаляцыю здаровай жывёлы: 

15 



Веснік БДУ. Сер. 3. 2007. № 1_ ______________________________________________________  

 «Як вельмі гавядо падае, то здаровае хутчэй гоняць дзе-небудзь у лес ці на 
астравок пасярод балота і там трымаюць у кашары часам аж да зімы, пакуль 
упадак сціхне»6. 

Важнае значэнне ў прафілактыцы эпізаотый сярод хатняй жывёлы 
надавалі акурванню яе дымам сасновых ці ядлоўцавых галін: «Перад варо-
тамі дымяць, бо калі жывёла абкурыцца, то не прыстане хвароба ні ў полі, ні ў 
хляве»7. 3 гэтаю ж мэтаю абціралі морды жывёл адварам багуна. 

Адзначым, што акурванне жывёлы дымам з сасновых ці ядлоўцавых галін, 
зыходзячы з навуковых дадзеных аб лятучых фітанцыдах, з'яўляецца поўнасцю 
апраўданым прафілактычным сродкам. Багун жа мае антыбак-тэрыяльныя 
ўласцівасці, таму ўжыванне яго з мэтай прафілактыкі захвор-ванняў жывёлы ў 
час эпізаотый таксама было мэтазгодным. 

Існавалі і іншыя сродкі прафілактыкі інфекцыйных захворванняў хатняй 
жывёлы, заснаваныя ўжо на магічных дзеяннях. Так, пры з'яўленні «мору 
жывёлы» жанчыны ўначы напрадалі пражу, у тую ж ноч ткалі з яе вялікае 
палотнішча і вывешвалі яго на краю вёскі ці на перакрыжаванні дарог. Сяляне 
Гродзеншчыны ўначы на валах-блізнятах абворвалі сахою ўсю вёску; у 
Беларускім Палессі старыя мужчыны ішлі ў лес і драўлянай пілой пілавалі 
сухое дрэва (пажадана крушыну). Здабыты такім чынам агонь прыносілі ў вёску 
і запальвалі вогнішча, праз дым з якога пераганялі ўсю жывёлу8. Магічнае 
значэнне надавалася тут сумеснай працы, бо лічылася, што супольныя 
намаганні могуць супрацьстаяць любой злой сіле. 

Адзначым, што ўсходнеславянскія абрады, што выконваліся ў час эпізаотый 
буйной рагатай жывёлы ці дзеля іх папярэджання, вельмі часта не маюць 
вялікіх адрозненняў ад абрадаў у час іншых масавых бедстваў (засуха, 
неўраджай, градабіццё і асабліва эпідэміі і мор на людзей). Такія формы 
калектыўнай абраднасці, як абворванне вёскі, тканне палотнішча, здабыванне 
«новага» агню, шырока прымяняліся ў якасці ачышчальнага сродку пры 
эпідэмічных захворваннях людзей. 

У шэрагу выпадкаў беларускаму селяніну даводзілася аказваць дапамогу 
сваёй жывёле пры захворваннях неінфекцыйных: уздуцці жывата, запаленні 
вымя ў кароў і інш. Пры расстройствах страўніка ў кароў і цялят іх паілі 
ўзварамі дубовай кары, груш ці чорных ягад, адварамі ці настоямі з аль-ховых 
шышак, травы дзьмухаўца ці конскага шчаўя. Калі ж у каровы назіраўся 
крывавы панос («крываўка»), то ёй давалі адвар крапіўніка, а таксама льняное 
семя, кветкі ці адвар зерня бобу9. Пры ўздуцці жывата, якое часта назіралася ў 
кароў, коней, валоў, цялят і жарабят пры паяданні свежай канюшыны (асабліва 
з расой ці пасля дажджу) або недабраякасных кармоў, жывёле ўлівалі адвар 
крушыны, канапляны і льняны алей, а так-сама агурковы расол, бураковы квас 
з поеным маслам і соллю. У Магі-лёўскай губерні карову пры ўздуцці жывата 
вадзілі ці праганялі праз 9 межаў. Тут яскрава бачны перажыткі лічбавай магіі, 
аднак рацыянальнасць метаду лячэння (карова не магла стаяць на месцы ці 
ляжаць, што спрыяла ўзмацненню перыстальтыкі страўніка і кішэчніка) ад гэтага 
не змяншалася. 

Запаленне вымя ў кароў лячылі шляхам яго масажу, націрання разбаў-
леным спіртам, прыкладання халодных кампрэсаў. У якасці ранагаючых 
сродкаў - для лячэння гнойных і застарэлых ран, язваў, лішаёў, экзем -
выкарыстоўвалі прыкладанне да іх лісця трыпутніку, дзядоўніку, прамы-ванне 
адварамі дубовай ці альховай кары10. 

Народныя ветэрынарныя сродкі ўключалі ў сябе і магічныя дзеянні. Нярэдка 
ўжыванне тых ці іншых прыёмаў лячэння падмацоўвалася замовамі, шэптамі, 
якія ў большасці выпадкаў былі ідэнтычнымі «людскім замовам» - ад укусаў 
гадзюкі, ад звіху, ад бяльма, ад уроку. Многа магічных дзеянняў праводзілася 
вясною ў час першага выгану кароў у поле: іх пераганялі праз замкнуты замок 
(«каб так замкнулася пашча ў ваўка»), на парозе хлява клалі яйка, праз якое 
карова вымушана была пераступіць 
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 («каб такімі ж круглымі, як яйка, вярталіся каровы з поля»); хатнюю жывёлу 
абносілі запаленай свечкай, сцягалі яе галінкамі вярбы, асвечанымі ў 
Вербную нядзелю ў царкве ці касцёле і г. д.11 

У пэўных выпадках селянін звяртаўся і да паслуг канавала (у першую 
чаргу ў час лягчання бычкоў, жарэбчыкаў, парсюкоў). Канавалам былі вядомы 
элементарныя правілы антысептыкі. Так, інструменты для лягчання - нож, 
іголкі, нажніцы - яны прамывалі кіпнем ці прапускалі праз агонь, а месцы 
хірургічных аперацый змазвалі ёдам, прысыпалі сушанай пыльцой дзеразы. 
Канавалы прытрымліваліся таксама шэрага мясцовых павер'яў. Напрыклад, 
заўсёды лягчалі маладняк на сходзе Месяца, у апошнюю квадру. У гэты час 
таксама ўскрывалі нарывы, ачышчалі гнойныя раны, бо лічылася, што на 
сход Месяца ўсё павінна было сысці «на нет», гэта значыць знікнуць 
назаўсёды. У дні ж маладзіка не рабілі ніякіх хірургічных аперацый, «бо 
доўга не зажывуць раны, а то і чэрві завядуцца»12. 

Такім чынам, беларускі народ назапасіў вялікую колькасць ведаў, якія 
выкарыстоўваліся ім дзеля прафілактыкі і лячэння хвароб дамашняй жывёлы. 
Цэнтральнае месца тут адводзілася сродкам расліннага і жывёльнага 
паходжання, магічным дзеянням, прычым у большасці выпадкаў сродкі 
народнай ветэрынарыі былі амаль ідэнтычнымі сродкам народнай медыцыны. 

Шмат ведаў і ўяўленняў беларусаў датычыліся дзікіх звяроў, птушак, а 
таксама рыб, паўзуноў, насякомых. Аналіз фактычнага этнаграфічнага 
матэрыялу дазваляе зрабіць выснову аб тым, што дзікія жывёлы надзя-
ляліся ў народных уяўленнях пэўнымі найменнямі і прыкметамі ў адпаведнасці 
з успрыманнем чалавекам рэальных жывёл, якія абкружалі яго ў прыродзе. 
Аднак гэтае ўспрыманне было падпарадкавана ўнутранай логіцы міфала-
гічнай свядомасці, якая істотна адрозніваецца ад логікі свядомасці сучас-
нага чалавека, а яна, у сваю чаргу, далека не супадае са строгай логікай 
навуковага аналізу. Да таго ж традыцыйнае пазнанне ў першую чаргу 
звяртае ўвагу на наглядныя і непасрэдна ўспрымаемыя прыкметы, а спосабы 
яго абагульненняў з'яўляюцца разнастайнымі і няўстойлівымі. 

Такім чынам, сімволіка жывёл адлюстроўвае істотны ўплыў дэмана-
лагічных уяўленняў. Міфалагічны пласт народных вераванняў, якія адносяцца 
да жывёльнага свету, неаднародны ў генетычных адносінах. Унутраная 
рэканструкцыя дазваляе выявіць у ім як архаічныя рысы, так і інавацыі. 
Маюцца больш глыбінныя і паверхневыя міфалагічныя ўзроўні. Да самага 
глыбіннага ўзроўню перш за ўсё трэба аднесці такія абагульняючыя 
прыкметы, якія больш звязаны з псіхалогіяй падсвядомаснага ўспрыняцця, 
чым асэнсавання: спосаб перамяшчэння («хадзіць, бегаць» - «поўзаць» -
«лётаць» - «плаваць»); месца пастаяннага, звычайнага пражывання («лес, 
поле, горы» - «зямля, пад зямлёй» - «паветра, неба» - «вада»); адзін-
кавасць - шматлікасць (дадзеная прыкмета звычайна дапаўняецца іншай: 
буйны - дробны). Комплекснае ўжыванне ўсіх гэтых прыкмет дазволіла 
традыцыйнаму мышлению вылучыць сярод жывёл чатыры асноўныя класы: 
звяры, гады (з падгрупай насякомых), птушкі і рыбы. 

Акрамя гэтага, традыцыйная класіфікацыя жывёльнага свету, якую 
можна прасачыць ва ўсіх славянскіх народаў (у тым ліку і ў беларусаў), мае 
наступныя асаблівасці: 

1) меншую колькасць класаў і іншы іх склад (напрыклад, насякомыя не 
выдзяляюцца як асобная група і ўваходзяць у адзін клас з гадамі, дзе 
таксама знаходзяцца паўзуны, земнаводныя, падобныя на змей рыбы -
уюны, вугры і нават некаторыя млекакормячыя - мышы і іншыя грызуны); 

2) рухомасць, няцвёрдасць класіфікацыйных рамак. Уласцівасці гадаў у 
большай ці меншай ступені маюць некаторыя жывёлы іншых класаў, 
напрыклад некаторыя млекакормячыя (крот, ласіца, воўк). Магчымы 
«гібрыдныя» віды, якія спалучаюць у сабе прыкметы розных класаў жывёл: 
звера і птушкі (ласіца), гада і птушкі (кажан); 
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3) аб'яднанне розных відаў жывёл у адзін, у прыватнасці ласіцы і 

гарнастая, змяі і бязногай яшчаркі, змяі, вугра і ўюна, ворана і вароны. Часам 
такое аб'яднанне двух вобразаў мае жанравую абумоўленасць (напрыклад, 
заяц-гарнастай у песнях, гусі-лебедзі ў казках). Нават частка цела адной 
жывёлы можа цалкам атаясамлівацца з іншай жывёлай (напрыклад, хвост 
яшчаркі са змяёй) ці з часткай цела іншай жывёлы (барсук мае сабачую 
морду). У той жа час у шэрагу выпадкаў мы бачым тэндэнцыю да 
раздзялення аднаго віда на два розныя персанажы (качка і качар, курыца і 
певень, вусень і матылёк, апалонік і жаба, вош і гніда); 

4) змяненне, пераўтварэнне адных відаў жывёл у іншыя (зязюлі ў яст-раба 
і арла, сіваваронкі ў дразда, вераб'я ў мыш, мышы ў кажана, ластавак у жаб, 
чарвякоў у змей, ваўчыцы ў рысь), у тым ліку і ў міфічных жывёл (змяі 
ўлятаючага змея). Жывёлы могуць ператварацца ў дэманічныя істоты (жаба 
ў ведзьму), у чалавека (бусел у чалавека) і нават у предметы (воўк у пень); 

5) наяўнасць фантастычных відаў жывёл, якія рэальна не існуюць у пры-
родзе (лятаючы змей, ваўкалак і інш.); 

6) персанажы ў гэтай сістэме нераўнавартасны па сваёй 
значнасці: 
маюцца персанажы ключавыя і перыферыйныя. Так, напрыклад, у вобразе 
змяі ўвасабляюцца ўсе асноўныя рысы сімволікі «гадаў» у цэлым. Да 
ключавых персанажаў можна аднесці таксама ваўка, зязюлю і бусла. Такую ж 
ролю выконваюць і некаторыя асобныя групы жывёл, у прыватнасці 
сямейства воранаў13. 

Беларускім сялянам у XIX - пачатку XX ст. не быў яшчэ вядомы шырока 
распаўсюджаны ў свой час заклік: «Узяць усё ад прыроды», таму не было і 
барацьбы з прыродай, а існавалі беражлівыя да яе адносіны. Катэгарычна 
забаранялася без нагоды забіваць і нават крыўдзіць звяроў і птушак. 
Напрыклад, вялікім грэхам лічылася забраць у вавёркі ўсе арэхі, зной-дзеныя 
ў дупле: «...гэта ўсё роўна, што адабраць хлеб у чалавека»14. Шэраг 
прадстаўнікоў жывёльнага свету (у першую чаргу ластавак, жаваранкаў, 
буслоў, вужоў, пчол, мурашак) беларускі селянін лічыў свайго роду 
свяшчэннымі. Забаранялася разбураць гнёзды, мурашнікі, пчаліныя дуплы. 
На Палессі перад тым, як будаваць хлеў, прыносілі з лесу мурашак і 
высыпалі іх на абранае месца: «Калі мурашкі распаўзуцца, то нячыстае 
месца - там нічога не строй»15. 

Пчалу лічылі насякомым не толькі карысным, але і разумным, бо «куды 
яна не паляціць за мёдам, то не заблудзіць»16. Паводле думкі беларусаў, 
некаторыя жывёлы, а менавіта голуб і пчала, валодаюць «духам», гэта 
значыць душой, аднолькавай з душою чалавека, і такім чынам выдзяляюцца з 
ліку ўсіх іншых жывёл, таму пра пчолку і галуба нельга сказаць «здохлі», а 
трэба - «памерлі»17. Тут, зразумела, прасочваюцца перажыткі анімізму і 
хрысціянскай міфалогіі (якая, як вядома, атаясамлівае Бога-духа, трэці твар 
Тройцы, з галубом), але ў шэрагу выпадкаў бачна і любоў да карысных і 
прыгожых прадстаўнікоў мясцовай фауны. 

Калі пад хатай паселіцца вуж, то такое суседства, па перакананням 
беларусаў, забяспечвае здароўе і багацце жыхароў дому, таму пра мёртвага 
вужа гаварылі «кончыўся» ці «памёр», але не «здох», каб вуж не пакараў за 
знявагу. 

Гэткай жа любоўю і пашанай карыстаўся і бусел. Кожны селянін жадаў 
мець буслінае гняздо каля хаты і нават на самой хаце, бо яно нібыта 
прыносіла дому шчасце. Лічылася, што калі вясною бусел зробіць сваё гняздо 
на даху хаты ці паблізу яе, то хата на ўсё лета будзе абароненай ад маланкі і 
ўсялякага іншага ліха. Пакрыўджаны бусел (калі нехта разбурыў яго гняздо) 
мог прынесці на хату ці гумно гарачую галаўню і такім чынам адпомсціць 
гэтаму чалавеку18. Грэшнай справай лічылася забойства салаўя, ластаўкі, 
галуба, жаваранка, сініцы, дзятла. Нельга было чапаць цецерука, «бо ён 
нікому не робіць зла»19. 
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Аднак пазітыўнымі былі адносіны далека не да ўсіх прадстаўнікоў 
жывёльнага свету. Напрыклад, агародную жабу («варопаўку») лічылі шкод-
най, бо яна быццам бы прыносіла засуху («Заб'еш жабу - і пойдзе дождж»). 
Таму жаб нярэдка знішчалі не толькі дзеці, але і дарослыя. Не менш гарот-
ны лёс напаткаў і кажана. Лічылася, што ён прыносіць «шалудзькі» на гала-
ву, ад чаго чалавек можа нават памерці20. 3 гэтай прычыны кажаноў пры 
магчымасці забівалі, хаця яны прыносілі вялікую карысць, знішчаючы нач-
ных насякомых. Не любілі таксама саву (з-за яе вялікіх «страшных» вачэй), 
а таксама зязюлю, бо яна выводзіла птушанят у «чужых» гнёздах. Апошняе 
гаворыць аб назіральнасці беларускіх сялян, якія прыкмецілі, што зязюля 
падкладае свае яйкі ў гнёзды птушак іншых відаў. 

Такім чынам, назапашаны на працягу многіх стагоддзяў практычны 
вопыт, а таксама назіральнасць і дасціпнасць вельмі часта падводзілі 
беларусаў да надзвычай глыбокіх высноў і здагадак у вобласці заалогіі, 
слушнасць якіх пераканаўча даказана сучаснай навукай. Традыцыйныя 
веды аб жывёльным свеце ўяўляюць сабой цэласную сістэму, якую 
адрознівае ўсебаковасць, комплекснасць, завершанасць: яна ахоплівае ўсе 
этапы біялагічнага развіцця дзікіх і хатніх жывёл, іх гаспадарчага выка-
рыстання. Народныя ўяўленні аб мясцовай фауне па форме выражэння 
падзяляюцца на канкрэтныя веды (вопыт), прыкметы, забабоны, замовы, 
прыказкі, прымаўкі, абрады, магічныя дзеянні і г. д. Дакладнага размежа-
вання паміж рацыянальнымі і нерацыянальнымі ведамі не было, і яны 
ўспрымаліся як адзінае цэлае. Сфера ўяўленняў аб жывёльным свеце 
часткова накладвалася на сумежныя, уключаючы элементы з іншых сістэм 
уяўленняў, якія ў той ці іншай ступені мелі сувязь з жывёльным светам. 

Некаторыя народныя ўяўленні аб прыродзе (забарона забіваць жывёл 
без патрэбы, разбураць гнёзды, мурашнікі, пчаліныя дуплы і г. д.) працавалі 
ў традыцыйным грамадстве эфектыўней за цяперашнія прыродаахоўчыя 
законы і заклікі эколагаў, таму папулярызацыя і ўкараненне іх у масавую 
свядомасць на сучасным этапе можа прынесці вялікую карысць. 
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