
139 
 

3 Дземчанка, А. Што псуе выгляд дамоў? / А. Дземчанка // Камуніст 

Палесся. – 1974. – 5 крас. – С. 2. 

4 Постоянная комиссия по коммунальному хозяйству, благоустройству 

и охране природы Советского районного Совета 14-го созыва 1974 г. // Госу-

дарственный архив Гомельской области (ГАГО). – Фонд 1245. – Оп. 1. – Д. 

15. – Л. 5. 

5 Шкрабова, Т.А. Быт и культура горожан Гомельщины в 50-80-е годы 

ХХ века (на материалах полевых этнологических исследований) / Т.А. 

Шкрабова // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып.8 / 

Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы НАН Беларусі; 

навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск : Права и эканоміка, 2010. – С. 477–482. 

6 Шкрабова, Т.А. Материальная культура населения Гомеля (вторая 

половина 60-х – середина 80-х гг. ХХ века) / Т.А. Шкрабова // Известия 

Гомельск. госуд. ун-та им. Ф. Скорины. – Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 

2012. – № 4. – С. 139–145.  

 7 Мэбля па заказу // Агні камунізму. – 1981. – 12 лют. – С. 4. 

 

 

НАРОДНАЯ ПЕДЫЯТРЫЯ Ў МЕЖАХ ТРАДЫЦЫЙНАЙ КУЛЬ-

ТУРЫ ЖЫЦЦЯЗАБЕСПЯЧЭННЯ БЕЛАРУСКІХ СЯЛЯН 

FOLK PEDIATRICS IN THE TRADITIONAL CULTURE OF LIFE SUP-

PORT OF BELARUSIAN PEASANTS 

Якубінская Алеся Дзмітрыеўна, 

Мінск, Беларусь 

 

Ключавыя словы: народная педыятрыя, традыцыйная культура 

жыццязабеспячэння, здароўе, традыцыйнае харчаванне, адзенне, лячэнне, 

мэбля, тэхніка цела. 

Keywords: Folk pediatrics, traditional culture of life support, health, tradi-

tional food, clothing, treatment, furniture, body equipment. 

Резюме. Народная педиатрия в традиционном обществе белорусов яв-

ляется частью традиционной культуры первичного жизнеобеспечения. На-

родная педиатрия включает традиционные способы и средства обеспечения 

здоровья детей. Народная педиатрия тесно связана с традиционным мировоз-

зрением, главной культурной ценностью которого является здоровье. Струк-

турными элементами народной педиатрии являются традиционное питание, 

одежда, способы и средства профилактики и лечения детских болезней, спо-

собы овладения техникой тела. 

Summary. Folk pediatrics in the traditional belarusians society is an impor-

tant part of culture of primary life support. Folk pediatrics included traditional 

ways and means of ensuring the health of children. Folk pediatrics was closely 

related to the traditional view, the main cultural value of which is health. The struc-

tural elements of folk pediatrics are the traditional food, clothing, ways of preven-

tion and treatment of childhood diseases, the methods of mastering the body. 



140 
 

 

У кожным грамадстве чалавек нараджаецца з пэўнымі біялагічнымі 

ўласцівасцямі, якія культура гэтага грамадства выкарыстоўвае па-свойму, 

фарміруючы неабходны тып паводзінаў чалавечай асобы. Традыцыйная 

культура пэўнага народа павінна ўзнаўляцца, падтрымлівацца і рэгулявацца, 

у выніку чаго ўзнікаюць новыя якасныя характарыстыкі жыцця, якія ў сваю 

чаргу залежаць ад культурнага ўзроўню супольнасці, навакольнага асяроддзя 

і ўзроўню вытворчасці групы [3, с.40-45]. Перш за ўсѐ чалавек забяспечвае 

вырашэнне праблем, якія ўзнікаюць з асабістых патрэб яго арганізма. Кожны 

народ выкарыстоўвае ўласныя сродкі задавальнення ―базавых патрэб 

чалавека‖, якія складаюць комлекс ―культуры першаснага 

жыццязабеспячэння‖ [3, с.41]. Працэс сацыялізацыі чалавека пачынаецца з 

моманту яго нараджэння і працягваецца ўсѐ жыццѐ. ―Самым важным у 

фарміраванні асобы чалавека і ў яго сацыялізацыі з’яўляецца вопыт, 

атрыманы ў раннім дзяцінстве‖, які набываецца ―па меры таго як чалавек 

корміць і даглядае сваѐ дзіця‖ [1, с.252]. Вопыт ранняга дзяцінства заснаваны 

на вырашэнні такіх першасных (базавых) патрэб чалавечага арганізму, як 

харчаванне, адзенне, гігіена і лячэнне, авалоданне тэхнікай цела. 

Задавальняючы гэтыя базавыя патрэбы беларускія сяляне ў другой палове 

ХІХ – першай палове ХХ стагоддзяў ажыццяўлялі прыстасаванне дзяцей да 

здаровага ладу жыцця, выхаванне паўнавартасных членаў сялянскай 

грамады. У сувязі з гэтым важнае значэнне мае вылучэнне структурных 

элементаў народнай педыятрыі беларусаў, якая з’яўляецца асобнай 

комплекснай галіной народнай медыцыны.  

Для таго, каб ахарактарызаваць народную педыятрыю беларусаў, 

неабходна вызначыць наступныя паняцці: здароўе, традыцыйныя спосабы і 

сродкі забеспячэння здароўя. Пад здароўем чалавека трэба разумець такі стан 

развіцця арганізму, пры якім чалавек здольны адаптавацца да розных умоў 

існавання ў навакольным асяроддзі і здольны выконваць свае біялагічныя і 

сацыяльныя функцыі. Вылучаецца фізічнае, псіхічнае і маральнае здароўе 

чалавека. У традыцыйным сялянскім грамадстве беларусаў здароўе мела 

вялікі сацыяльны прэстыж і лічылася сапраўднай каштоўнасцю чалавека. 

Увогуле, для беларускай традыцыйнай культуры была характэрна ўстаноўка 

на здароўе з моманту нараджэння чалавека. Прыкладам таму могуць быць 

пажаданні здароўя немаўляці ў такой спецыфічнай з’яве беларускага 

фальклору, як хрэсьбінныя ―песні-зычэнні‖. Адпаведна традыцыйным 

уяўленням беларусаў, здароўе чалавека было гарманічна звязана з прыродай, 

а хвароба сведчыла аб парушэнні гэтай сувязі. Менавіта таму сярод усходніх 

славян было распаўсюджана ўяўленне аб узаемнай сувязі чалавека і дрэва, 

якое быццам бы надае яму жыццѐвую сілу, аб чым сведчыць 

агульнаславянская этымалогія слова ―здароўе‖, а таксама звычай саджаць 

дрэва пры нараджэнні дзіцяці, выліваць ваду пасля купання немаўлят пад 

дрэва.  
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Традыцыйныя спосабы і сродкі забеспячэння здароўя выконвалі 

галоўную ролю ў працэсе сацыялізацыі дзяцей, што асабліва праяўлялася ў 

дачыненні да дзяцей ва ўзросце ад нараджэння да шасці–васьмі гадоў. 

Паняцці спосабаў і сродкаў забеспячэння здароўя з’яўляюцца блізкімі па 

значэнні, іх уздзеянне на чалавека ажыццяўляецца адначасова. Спосабы 

забеспячэння здароўя паказваюць, праз што (якім чынам) адбываецца 

фарміраванне здароўя дзіцяці, напрыклад, праз рацыянальны рэжым 

кармлення, правільнае апрананне, прафілактыку дзіцячых захворванняў і 

інш. Пад сродкамі трэба разумець, пры дапамозе чаго ажыццяўляецца 

забеспячэнне здароўя, напрыклад, дзіцячае адзенне, спецыяльныя дзіцячыя 

стравы, дзіцячая мэбля. Традыцыйныя спосабы і сродкі забеспячэння здароўя 

дзяцей залежаць ад традыцыйных узораў паводзін і светапогляду людзей. 

Пры дапамозе іх ажыццяўлялася перадача новаму члену супольнасці яе 

традыцыйных культурных каштоўнасцей, а таксама набыццѐ чалавекам 

адпаведных сацыяльных роляў. У традыцыйным грамадстве беларусаў 

лічылася, што для забеспячэння здароўя дзяцей у першую чаргу неабходна 

існаванне адпаведнага дзіцячага харчавання, дзіцячага адзення, спосабаў і 

сродкаў прафілактыкі і лячэння дзіцячых хвароб, спецыяльных спосабаў і 

сродкаў для авалодання дзецьмі тэхнікай цела.  

Вывучэнне традыцыйнага дзіцячага харчавання дазваляе вылучыць 

некалькі важнейшых асаблівасцей. Па-першае, важнейшая асаблівасць 

традыцыйнага дзіцячага харчавання – частае і працяглае (1,5 – 2 гады) 

кармленне грудным малаком. Па-другое, гэта ранняе ўвядзенне прыкорму, у 

якім пераважалі малочныя вараныя і печаныя стравы з круп і гародніны, 

сырая і печаная садавіна. Па-трэцяе, можна вылучыць наступныя асаблівасці 

рацыѐну харчавання старэйшых дзяцей: ужыванне дзецьмі дадатковай ежы ў 

перапынках паміж асноўнымі прыѐмамі, перавага малочных, печаных і 

вараных страў з мукі, круп і гародніны, а таксама ўжыванне дзецьмі 

дзікарослых ягад, зеляніны і садавіны. 

 Галоўная функцыя адзення – стварыць чалавеку прыдатныя ўмовы для 

існавання ў навакольным асяроддзі і грамадстве. Пры гэтым, спецыфіка 

адзення вызначаецца палавой і ўзроставай прыналежнасцю чалавека і ў 

традыцыйных грамадствах змена вопраткі азначае пераход да новай 

узроставай ступені. Разам з тым, адзенне адыгрывае значную ролю ў 

забеспячэнні здароўя чалавека, ахоўваючы яго ад негатыўных уплываў 

навакольнага асяроддзя, а ў дачыненні да дзяцей садзейнічае фарміраванню 

іх правільнага і дасканалага фізічнага вобліку. Аналіз працэсу апранання 

немаўляці паказвае, што адзенне ў гэтым узросце ў першую чаргу выконвала 

функцыю забеспячэння здароўя: апрананне ―мятліка‖, тугое спавіванне, 

звязванне ―спавівачом‖, замена пагалоўніка на чэпчык звязаны з імкненнем 

забяспечыць дзіцяці найбольш прыдатныя ўмовы для здаровага ладу жыцця з 

улікам асаблівасцяў развіцця дзіцячага арганізма. Апрананне дарослай 

вопраткі выконвала сацыяльную функцыю: адзенне маркіравала пачатак 
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шляху далучэння дзяцей да свету дарослых, пачынала адзначаць узроставую і 

палавую прыналежнасць дзяцей. 

Асноўны змест народных педыятрычных ведаў беларусаў складаюць 

традыцыйныя спосабы і сродкі прафілактыкі дзіцячых хвароб. Сярод 

традыцыйных спосабаў прафілактыкі хвароб самае важнае месца займала 

асабістая гігіена дзяцей. У традыцыйным грамадстве беларусаў існавала вера 

ў ахоўную для чалавечага здароўя функцыю вады. Ачышчальныя ўласцівасці 

надаваліся вадзе, якую бралі з крыніцы альбо іншых вадаѐмаў падчас 

хрысціянскага свята ―Вадохрышча‖. Лекавую накіраванасць несла звычка 

ліць ў ваду адвары раслін з антысэптычнай уласцівасцю (рамонка, мяты, 

чыстацелу, чарады). Ёсць сведчанні, што пры купанні хваравітага або слабога 

немаўля ў ваду ўлівалі кубак малака, клалі зерне пшаніцы. У канцы купання 

дзіця бралі на рукі жывоцікам уніз і злівалі ―летняй‖ (халаднейшай) вадой. 

Гэта з’яўлялася элементам закалівання дзяцей. Многія жанчыны рабілі 

дзецям своеасаблівую зарадку: калена правай ножкі злучалі з левым локцем, 

а правы локаць з левым каленам па чарзе [4, с.44]. Такім чынам, працэдура 

купання дзіцяці, закаліванне і масажныя дзеянні сведчаць аб імкненні 

далучыць дзіця да здаровага ладу жыцця. Традыцыйныя спосабы лячэння 

дзіцячых хвароб цесна звязаны з традыцыйнай сямейнай абраднасцю 

беларусаў, асабліва з абрадамі пасляродавага цыклу. У абрадах 

пасляродавага цыклу выразна прасочваецца асаблівы статус 

нованароджанага, уяўленне аб сувязі немаўляці з так званым ―тым‖ светам. 

Згодна з традыцыйнымі ўяўленнямі беларусаў сістэма забарон і абярэгаў 

быццам бы замацоўвала немаўля ў свеце людзей. У выпадку адхілення ад 

нармальнага развіцця (хвароба немаўляці) прадпрымаліся магічныя дзеянні, 

накіраваныя на сімвалічнае паўторнае нараджэнне. Таму ў традыцыйных 

спосабах лячэння дзіцячых хвароб вылучаюцца два накірункі – 

рацыянальныя сродкі – масаж, лекавыя травы і нерацыянальныя – магічныя 

сродкі. Трэба таксама адзначыць і той факт, што сацыяльная роля дзіцяці-

―анѐлка‖ (узрост ад нараджэння да 2-3 год) не асэнсоўвалася асобна ад маці. 

Аб гэтым, магчыма, сведчыць і той факт, што многія хваробы, звязаныя з 

асаблівасцямі развіцця дзіцячага арганізма, ―лячыліся‖ пры дапамозе малака 

маці (―зубішча‖, ―шчацінка‖), матчыных валасоў (―шчэміны‖), вады з 

матчынага роту (апрэласці), мацярынскага сімвала – печы (―запекванне 

сухотаў‖, ―сабачча старасць‖). Вялікая дзіцячая смяротнасць спрыяла 

ўяўленню сялян аб сацыяльнай ―нетрываласці‖ дзіцяці ў ―гэтым‖ свеце, 

вялікай верагоднасці яго вяртання ў ―іншы‖ свет, што пацвярджае лячэнне, 

напрыклад, грыжы пры дапамозе хтанічных жывѐл – мышэй, якія, паводле 

ўяўленняў сялян, былі прадстаўнікамі ―таго свету‖, або іншымі магічнымі 

сродкамі (замовы, ―перапѐкі‖, ―паланне‖, ―адпарванне‖) [4, с. 51]. Як ужо 

адзначалася вышэй, разам з выкарыстаннем замоў і іншых магічных сродкаў, 

сялянкі звярталіся таксама і да лячэння ―зѐлкамі‖. Так, налічваецца каля 300 

відаў раслін, якія выкарыстоўваліся беларусамі для лячэння, а найвялікшую 

групу сярод іх складаюць расліны, якімі лячылі страўнікавыя захворванні. 
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Шмат хварэлі дзеці і прастуднымі захворваннямі, якія лячылі адварам 

ліпавага цвету; маліннік быў вядомы як патагонны сродак. Увогуле, адной з 

самых распаўсюджаных хвароб сярод дзяцей была дызентэрыя, якую лячылі 

чарнічным або журавінавым кісялѐм. Ад глістоў дзецям давалі піць 

распушчаны ў вадзе ―цэдар‖ аўсу (пераквашанае рэдкае цеста з аўсянай 

мукі), часнок. Яшчэ адной досыць распаўсюджанай хваробай сярод малых 

дзяцей была залатуха. Лячэнне гэтай хваробы было звязана з купаннем. 

Залатушных дзяцей купалі ў адварах з аеру, адварах дубу, лазы, у вотруб’і 

пшаніцы, мазалі гусіным салам [2, с.59].  

Для забеспячэння здароўя дзяцей, фарміравання ў іх навыкаў сядзення, 

стаяння, хадзьбы ў беларускіх сялян існавалі спецыяльныя спосабы і сродкі 

для авалодання дзецьмі тэхнікай цела. Прыстасаванне чалавека да 

навакольнага асяроддзя адбываецца пры дапамозе біякультурнай 

адаптацыйнай стратэгіі, якая складаецца з узаемазвязаных біялагічных і 

культурных спосабаў прыстасавання да навакольнага асяроддзя, у тым ліку 

фізічнага выхавання дзіцяці першага году жыцця. Значную ролю ў 

прыстасаванні чалавека да навакольнага асяроддзя адыгрывала традыцыйная 

дзіцячая мэбля: ―калыска‖ (―люлька‖,―зыбка‖, ―калюбель‖, ―калібка‖, 

―качанка‖), ―сядзѐлкі‖ і ―стойкі‖ (―стаѐнкі‖, ―стаѐлкі‖),―хадуля‖ (―хадунок‖, 

―пахадзенька‖, ―хадун‖). Увогуле, дзіця даволі часта бралі на рукі, насілі за 

спіной у палатнянай калысцы на поле, саджалі ―на ўлонні‖, калі кармілі або 

забаўлялі яго, вадзілі за ручкі, навучаючы хадзьбе. Беларускія сялянкі 

выпрацавалі вельмі прыдатны спосаб пераносу дзяцей за плячыма ў 

палатнянай або плеценай калысцы, што добра ўплывала на фізічнае здароўе 

маці і адкрывала надзвычайны кругагляд для цікаўнага ―анѐлка‖. Такім 

чынам, можна сцвярджаць, што ў беларусаў склаўся своеасаблівы комплекс 

мерапрыемстваў, накіраваных на фарміраванне дасканалага фізічнага і 

псіхічнага стану дзіцяці – гэта ―матчына гімнастыка‖, якая складалася з 

наступных дзеянняў з дзецьмі: прысаджванне, стаўлянне на ножкі, ваджэнне 

за ручкі, саджанне на ўлонні, а таксама ўзгаданыя вышэй элементы масажу і 

закалівання немаўлят падчас працэдуры купання [4, с.55].  

Такім чынам, прыстасаванне дзяцей да здаровага ладу жыцця ў 

традыцыйным грамадстве беларусаў адбывалася праз традыцыйнае 

харчаванне, традыцыйную вопратку, традыцыйныя спосабы і сродкі 

прафілактыкі і лячэння хвароб і традыцыйная прыстасаванні для авалодання 

дзецьмі тэхнікай цела, якія з’яўляюцца структурнымі элементамі народнай 

педыятрыі беларусаў. Здаровы лад жыцця – гэта цэласная сістэма 

мерапрыемстваў, якая характарызуе актыўнасць і накіраванасць асобы на 

аднаўленне, захаванне і умацаванне яе фізічнага, псіхічнага і маральнага 

здароўя пры дапамозе спосабаў і сродкаў яго забеспячэння. Трывалая сувязь 

народных педыятрычных ведаў з абрадавымі дзеяннямі, іх насычанасць 

магічнымі прыѐмамі несумненна сведчыць аб сувязі традыцыйных спосабаў і 

сродкаў забеспячэння здароўя дзяцей з традыцыйным светапоглядам 

беларусаў. Галоўная функцыя народнай педыятрыі – гэта прыстасаванне 
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дзяцей да здаровага ладу жыцця, выхаванне паўнавартасных членаў 

сялянскай грамады. Гэту функцыю народная педыятрыя выконвала ў межах 

традыцыйнай культуры жыццязабеспячэння. Далучэнне дзяцей да здаровага 

ладу жыцця дазваляла ажыццяўляць іх генетычныя магчымасці ў канкрэтных 

сацыяльных і прыродных умовах традыцыйнага грамадства беларусаў.  
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КУЛЬТУРА СОДЕРЖАНИЯ ЖИВОТНЫХ В СЕМЬЯХ ГОРОЖАН  

БЕЛАРУСИ: ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

CULTURE OF KEEPING OF ANIMALS AT THE URBAN’S FAMILIES IN 

BELARUS: THE TRADITIONS AND MODERN LIFE 
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Ключевые слова: культура, Беларусь, традиции, город, семья, животные. 

Резюме: В статье описаны различные подходы к содержанию животных 

в семьях горожан Беларуси как важный компонент повседневности в XX – 

начале XXI века. Автор показывает новые характеристики и традиции в сфе-

ре культуры содержания животных жителями городов 

Key words: the сulture, Belarus, tradition, city, family, animals. 

Abstract: The article describes different approaches to keeping of animals at 

the urban families in Belarus as the impotent component of the everyday life at the 

period of the XX – at the beginning of the XXI century. The author shows the new 

subjects and traditions at the sphere of culture of keeping of animals by town-

dwellers.   

 

Актуальность обращения к изучению культуры содержания животных 

в семьях городских жителей основана на ценности историко-культурной 

трактовки проблем экологии города и экологии культуры, она подпитывается 

постоянным характером включенности в городской образ жизни представи-

телей животного мира при различном отношении к ним со стороны разных 

групп горожан. Для этнологической характеристики бытовой культуры ва-

жен показ эволюции взглядов горожанина на свой отрыв от природного ок-


