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У артыкуле разгледжана гістарыяграфія па пытаннях субкультуры дзяцінства Паўночнай 
Беларусі ў айчыннай гуманітарыстыцы. Вылучаны асноўныя перыяды ў вывучэнні праблематыкі, 
раскрыта значэнне даследаванняў і іх уклад у вывучэнне субкультуры дзяцінства. У артыкуле 
прааналізаваны працы, якія былі апублікаваны з сярэдзіны ХІХ ст. і да нашага часу. 
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УДК 392.1(476) 
 

У беларускай навуцы доўгі час пытанні, звязаныя з субкультурай дзяцінства 
не з’яўляліся аб’ектам самастойных даследаванняў. Толькі ў канцы ХХ – пачатку 
ХХІ ст. з’явіўся шэраг навуковых работ, прысвечаных дадзенай праблематыцы. 
Пры гэтым трэба адзначыць, што пачынаючы з сярэдзіны ХІХ ст. у этнаграфічных 
і фалькларыстычных зборніках быў апублікаваны вялікі аб’ём матэрыялаў па 
дадзенай тэме. У іх знаходзім матэрыялы па народнай педагогіцы, сродках 
і метадах выхавання, дзіцячаму фальклору, гульнях і забавах, народнай медыцыне, 
функцыях і ролі дзяцей у абрадах і г. д. 

Працы сярэдзіны ХІХ – пачатку ХХ ст. Першыя працы, дзе быў змешчаны 
некаторы матэрыял па дадзенай праблематыцы, былі апублікаваны яшчэ 
ў першай палове ХІХ ст. Да іх ліку адносяцца зборнікі А. Рыпінскага і Я. Чачота, 
працы П. М. Шпілеўскага і А. Г. Кіркора, якія ўтрымліваюць тэксты калыханак 
і дзіцячых песень, а таксама апісанні гульняў і забаў.  

Вялікі аб’ём беларускага песеннага матэрыялу быў апублікаваны знакамітым 
паэтам і фалькларыстам першай паловы ХІХ ст. Я. Чачотам. Ён запісаў каля 1000 
песень, якія ў 1837–1846 гг. былі апублікаваны ў шасці яго зборніках. У трэцім 
зборніку «Piosnki wieśniacze z nad Dźwiny» [1], выдадзеным у 1840 г., асобна 
вылучаны дзіцячыя песні. Разам з тым даследчык зрабіў некалькі заўваг аб цяжкім 
становішчы дзяцей у беларускім сялянскім грамадстве [1, s. 25]. У сваім апошнім 
шостым зборніку «Piosnki wieśniacze znad Niemna i Dźwiny, niektóre przysłowia i 
idiotyzmy w mowie sławiano-krewickiej, z postrzeżeniami nad nią uczonymi» (1846) [2] 
аўтар таксама змясціў дзіцячыя песні.  

Яшчэ адным даследчыкам першай паловы ХІХ ст., які апублікаваў значны 
аб’ём тэкстаў вуснапаэтычнай творчасці беларусаў, быў А. Ф. Рыпінскі. У час 
навучання ў Віцебскай гімназіі ён займаўся збіраннем фальклору беларускага 
насельніцтва. Пасля паўстання 1830–1831 гг. даследчык быў вымушаны эміграваць 
у Францыю. У 1840 г. у Парыжы ён выдае працу «Беларусь! Колькі слоў пра паэзію 
простага люду той нашай польскай правінцыі, пра яго музыку, песні, танцы і інш.» 
[3]. Аўтар прысвяціў яе дзіцячаму фальклору. Так, у асобным раздзеле «Спевы 
нянек» ахарактарызаваў гэтую групу фальклорных тэкстаў, а таксама прывёў самі 
тэксты [3, s. 150–163]. А ў раздзеле «Гульні і забавы» апісаў моладзевую гульню 
«Падушачка» і традыцыю ваджэння казы на Каляды [3, s. 176–184]. 
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У сярэдзіне ХІХ ст. была апублікавана праца П. М. Шпілеўскага «Беларусь 
у характарыстычных апісаннях і фантастычных яе сказах», якая ўтрымлівае 
матэрыялы па дадзенай праблематыцы. Даследаванне было выдадзена ў 1853–
1856 гг. у часопісе «Пантэон». У ёй былі разгледжаны гульні і забавы беларусаў. 
Гэтым тэмам былі прысвечаны два раздзелы ў публікацыі «Калядныя павячоркі» 
і «Ігрышчы» [4]. 

У 1858 г. у «Этнаграфічным зборніку» была апублікавана праца А. Г. Кіркора 
«Этнаграфічны погляд на Віленскую губерню». У ёй ахарактарызаваны некаторыя 
аспекты выхавання дзяцей, апісаны моладзевыя забавы і гульні («Жаніцьба 
Цярэшкі», «Падушачка» і інш.) мясцовага насельніцтва [5].  

Найбольш плённым перыядам у вывучэнні фальклорнай і этнаграфічнай 
спадчыны паўночнага рэгіёна Беларусі, у тым ліку і субкультуры дзяцінства, была 
другая палова ХІХ – пачатак ХХ ст. Якраз у гэты перыяд быў апублікаваны значны 
аб’ём этнаграфічных і фальклорных матэрыялаў па гэтай тэме. Так, багаты 
этнаграфічны матэрыял аб субкультуры дзяцей утрымліваецца ў працы 
Ю. Ф. Крачкоўскага «Нарысы быту заходнерускага селяніна» [6]. Аўтар звярнуў 
увагу на асаблівасці выхавання дзяцей, іх удзел у гаспадарчых работах, абрадах 
сямейнага і каляндарнага цыклаў. Таксама апісаў іх адзенне, гульні і забавы. 

Значнае месца «дзіцячая» праблематыка знайшла ў працах этнографаў 
М. Я. Нікіфароўскага, П. В. Шэйна, Е. Р. Раманава. 

У зборніках П. В. Шэйна апублікаваны значны аб’ём узораў дзіцячага 
фальклору. Яго выданні змяшчаюць калыханкі, дзіцячыя песні, апісанні гульняў 
і малыя дзіцячыя фальклорныя жанры. Таксама ў выданнях змешчаны каштоўныя 
апісанні побыту дзяцей, асаблівасці іх выхавання. Так, у працы «Беларускія 
народныя песні» (1874) асобны раздзел прысвечаны дзіцячаму фальклору, а 
таксама апісаны моладзевыя гульні, звязаныя з каляндарнай абраднасцю 
беларусаў [7, с. 16–38]. У першым томе «Матэрыялы для вывучэння быту і мовы 
рускага насельніцтва Паўночна-Заходняга краю» (1887) таксама змешчаны 
раздзел з тэкстамі дзіцячага фальклору [8, с. 29–36]. У ім змешчаны не 
апублікаваныя раней тэксты, у тым ліку і з паўночнай Беларусі. У трэцім томе 
выдання два раздзелы прысвечаны «дзіцячай» тэматыцы. Так, адзін з іх 
«Выхаванне дзяцей» [9, с. 76–80] утрымлівае інфармацыю не толькі па розных 
аспектах выхавання і сацыялізацыі дзяцей, але і лячэнні, адзенні, іх удзеле ў 
гаспадарчых занятках і г. д. А ў раздзеле «Гульні дзяцей і дарослых» [9, с. 191–224] 
змешчаны апісанні дзіцячых гульняў, шэраг якіх запісаны ў паўночнай Беларусі. 

Этнограф М. Я. Нікіфароўскі ў сваёй працы «Прастанародныя прыкметы 
і павер’і… Віцебскай Беларусі» (1897) [10] дадзенай праблематыцы прысвяціў 
першы раздзел «Дзіця ад пачатку да канца блазноцтва». У ім змешчаны 
разнастайныя прыкметы і павер’і, звязаныя з дзецьмі. Другі раздзел працы быў 
прысвечаны моладзі. У астатніх раздзелах таксама сустракаюцца матэрыялы, якія 
датычацца дзяцей і падлеткаў. Дадзены зборнік з’яўляецца адным з багацейшых 
збораў разнастайных прыкмет і павер’яў з паўночнай Беларусі, якія датычацца 
дзяцей. Да праблематыкі дзіцячых гульняў М. Я. Нікіфароўскі звярнуўся ў асобнай 
працы «Нарысы Віцебскай беларусі: гульні і ігракі» (1897). У ёй апісаны найбольш 
распаўсюджаныя гульні ў рэгіёне. Дзіцячыя гульні прадстаўлены ў раздзеле 
«Дзіцячыя бавы» [11, с. 22–32], а гульні падлеткаў у раздзеле «Бавы падлеткаў» 
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[11, с. 32–39]. У працы таксама змешчана інфармацыя па асаблівасцях выхавання 
дзяцей.  

У працах Е. Р. Раманава знаходзім вялікі аб’ём апісанняў дзіцячых песень, 
гульняў і забаў, зафіксаваных на тэрыторыі Магілёўскай губерні. Гэтыя матэрыялы 
былі апублікаваны ў першым і восьмым тамах яго выдання «Беларускі зборнік». 
У першым томе зборніка былі апублікаваны тэксты дзіцячых песень [12, с. 169–
179]. Вялікі аб’ём апісанняў дзіцячых гульняў, а таксама цацак, з якімі гулялі дзеці, 
быў змешчаны ў восьмым томе зборніка [13, с. 553–593]. 

Цікавы матэрыял утрымліваецца таксама ў працы этнографа А. Я. Багдано-
віча «Перажыткі старажытнага светасузірання ў Беларуса» (1895) [14]. У ёй 
прыведзена апісанне дзіцячых гульняў, змешчаны шэраг прыкмет і павер’яў, 
звязаных з дзецьмі.  

Працы 1920–1930-х гг. Новы этап у вывучэнні народнай культуры 
насельніцтва паўночнай Беларусі прыходзіцца на міжваенны перыяд. Паколькі 
тэрыторыя Беларусі ў гэты перыяд была падзелена на часткі і знаходзілася ў 
складзе розных дзяржаў – Польшчы і БССР, то даследаванне краю адбывалася як з 
боку савецкай навукі, так і з боку заходнебеларускіх і польскіх вучоных. У гэты 
перыяд таксама ажыццяўлялася фальклорна-этнаграфічнае даследаванне 
беларускага насельніцтва на тэрыторыі Латгаліі (С. П. Сахараў). 

У 1920–1930-я гг. асобных даследаванняў, прысвечаных «дзіцячай» тэме, 
было апублікавана вельмі мала. У беларускім савецкім нарадазнаўстве 
міжваеннага перыяду бадай адзіным праграмным даследаваннем з’яўляецца 
артыкул М. Каспяровіча «Для чаго і як вывучаць быт дзяцей» [15], які быў 
надрукаваны ў часопісе «Наш край» у 1930 г. У ім аўтар аналізуе актуальнасць 
вывучэння феномену дзяцінства, вызначае канкрэтныя яго накірункі. Даследчык 
звярнуў увагу на неабходнасць сістэмнага даследавання побыту дзяцей з боку 
этнаграфічнай навукі. У гэты перыяд вывучэннем дзіцячых гульняў займаўся 
А. Грыневіч. Ён падрыхтаваў зборнік «Народныя гульні, запісаныя ў камуне 
«Красный маяк» на месцы былога Сар’янскага двара Дрысенскага пав. Полацкай 
акругі ў чэрвені 1928 г.» [16, с. 11]. А ў 1928 г. у шэрагу нумароў «Беларускай 
крыніцы» (№ 39–53) была апублікавана вялікая праца У. Казлоўшчыка 
«Аб фізічным выхаванні ў беларусаў» [17]. У ёй прасочана гісторыя фізічнага 
выхавання моладзі з эпохі Сярэднявечча, а таксама апісаны традыцыйныя гульні 
беларусаў, структураваныя па асобных групах. Праца з’яўляецца адным 
з багацейшых збораў матэрыялаў па гульнях беларускіх дзяцей на той час.  

Як вынікае з аналізу апублікаваных у той перыяд даследаванняў, гэтая 
праблематыка па-ранейшаму разглядалася і ў абагульняючых даследаваннях, 
прысвечаных побыту і народнай культуры мясцовага насельніцтва. Але і такіх 
публікацый у 1920–1930-х гг. было апублікавана даволі мала. Сярод іх асаблівай 
увагі вартыя зборнікі А. А. Шлюбскага і С. П. Сахарава. У сваім зборніку 
«Матэрыялы да вывучэння фальклору і мовы Віцебшчыны» (1928, ч. ІІ) 
А. А. Шлюбскі не абыйшоў увагай дзіцячы фальклор [18]. Значны аб’ём 
матэрыялаў па дадзенай праблематыцы быў зафіксаваны этнографам 
С. П. Сахаравым ад беларусаў Латгаліі. Частка гэтых запісаў была апублікавана 
ў зборніку «Народная творчасць Латгальскіх і Ілукстэнскіх беларусаў» (1940). 
Выданне змяшчае тэксты дзіцячага фальклору з кароткай характарыстыкай іх 
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жанраў. Гэтыя матэрыялы змешчаны ў трох невялікіх раздзелах «Калыханкі» [19, 
с. 71–72], «Забаўлянкі» [19, с. 73–75], «Дзіцячыя песні» [19, с. 75–77]. 

Даследаванні другой паловы ХХ – пачатку ХХІ ст. У беларускай 
гуманітарыстыцы вывучэнне субкультуры дзяцінства ў другой палове ХХ – 
пачатку ХХІ ст. адбывалася ў двух напрамках. Першы звязаны з вывучэннем 
народнай педагогікі, а другі – з дзіцячым фальклорам і гульнямі.  

У беларускім нарадазнаўстве ў пасляваенны перыяд адной з папулярных тэм 
даследаванняў былі дзіцячыя гульні. Пачынаючы з канцы 1940-х гг. былі 
апублікаваны некаторыя працы па гэтай тэме. У 1948 г. была выдадзена кніга 
В. Каспяровіча «Сто гульняў» [20], матэрыялы да якой былі падрыхтаваны яшчэ 
ў даваенны перыяд. У 1950–1970-я гг. вывучэннем дзіцячых гульняў займаўся 
Я. Р. Вількін. У 1969 г. быў выдадзены зборнік «Беларускія народныя гульні» [21]. 
А праз некаторы час даследчык абараніў кандыдацкую дысертацыю па гэтай 
праблематыцы «Беларускія народныя гульні другой паловы ХІХ – пачатку ХХ ст.» 
[22]. 

Своеасаблівым падсумаваннем даследаванняў па беларускіх народных 
гульнях стала выданне ў 1996 г. у серыі БНТ зборніка «Гульні, забавы, ігрышчы» 
[16], які падрыхтаваў А. Ю. Лозка. У ім змешчаны апісанні разнастайных гульняў і 
забаў. Зборнік таксама суправаджаецца ўступным артыкулам (аўтарам з’яўляецца 
А. Ю. Лозка), у якім характарызуецца гісторыя вывучэння дадзенага феномена, 
даецца класіфікацыя гульняў, разглядаецца іх рэгіянальная спецыфіка. 

У пасляваенны перыяд пашыранымі сталі і фалькларыстычныя даследаванні 
дзіцячага фальклору. Так, яшчэ ў 1972 г. у серыі БНТ быў апублікаваны зборнік 
«Дзіцячы фальклор» [23]. Яго падрыхтавала Г. А. Барташэвіч. Зборнік змяшчае 
вялікі аб’ём узораў дзіцячага фальклору беларусаў. Праца таксама суправаджаецца 
ўступным артыкулам, падрыхтаваным Г. А. Барташэвіч. У ім коратка разглядаецца 
гісторыя даследавання дзіцячага фальклору, даецца характарыстыка яго 
тэарэтычным аспектам. Аўтарству Г. А. Барташэвіч належыць яшчэ некалькі 
абагульняючых даследаванняў, прысвечаных беларускаму дзіцячаму фальклору 
[24; 25]. 

Даследаванні народнай педагогікі беларусаў асаблівую папулярнасць 
атрымалі ў 1990–2000-я гг. Ужо на пачатку 1990-х гг. было апублікавана некалькі 
абагульняючых калектыўных выданняў. Так, у 1995 г. была выдадзена кніга 
«Нарысы педагагічнай думкі беларускага народа» [26], а ў 1996 г. – «Народная 
педагогіка беларусаў» [27]. Даследаваннем народнай педагогікі беларусаў  
у 1990-я – 2000-я гг. займаліся Г. П. Арлова, Г. М. Курыловіч, І. І. Калачова, 
Л. В. Ракава. Даследчыца Г. П. Арлова падрыхтавала два выданні па дадзенай 
праблематыцы: «Беларуская народная педагогіка» (1993) [28] і «Народная 
педагогіка ў выхаваўчай рабоце школы» (1995) [29]. А ў 2008 г. Г. П. Арловай 
сумесна з С. Р. Туболец была выдадзена манаграфія «Традыцыі эстэтычнага 
выхавання ў беларускай народнай педагогіцы» [30]. Істотную ролю ў вывучэнні 
традыцый выхавання беларусаў адыграла І. І. Калачова. Асноўныя вынікі яе 
даследаванняў знайшлі адлюстраванне ў працах «Народныя традыцыі і звычаі 
выхавання» (1999) [31], «Сям’я і шлюб беларусаў у гістарычнай рэтраспектыве 
і перспектыве» (2012) [32], «Сямейныя традыцыі і этнапедагагічная спадчына 
беларусаў» (2018) [33]. Аўтарству Г. М. Курыловіч належыць шэраг раздзелаў аб 
народнай педагогіцы беларусаў у калектыўных манаграфіях [34; 35]. 
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Сярод беларускіх даследчыкаў, хто займаўся пытаннямі сямейнага выхавання 
ў 1990 – пачатку 2000-х гг., вылучаецца Л. В. Ракава. Па дадзенай праблематыцы 
ёй падрыхтаваны шэраг прац, а ў 2010 г. даследчыца абараніла доктарскую 
дысертацыю па тэме «Эвалюцыя традыцый сямейнага выхавання ў беларусаў 
у ХІХ–ХХ стст.» [36]. Яна таксама апублікавала некалькі манаграфій. У 2000 г. 
выйшла манаграфія «Традыцыі сямейнага выхавання ў беларускай вёсцы» [37]. 
Гэта кніга стала вынікам працы па дзяржаўнай тэме «Традыцыйныя формы 
побыту і матэрыяльнай культуры беларускага этнасу» (1996–2000 гг.). У пятым 
томе калектыўнага выдання «Беларусы» (2001 г.), які быў прысвечаны сям’і  
і сямейнай абраднасці, Л. В. Ракава падрыхтавала вялікі раздзел «Традыцыі 
выхавання» [35, с. 108–217]. У ім ахарактарызаваны не толькі розныя аспекты 
народнага выхавання дзяцей, але і разгледжаны дзіцячы побыт, гульні і забавы, 
месца і роля дзяцей у абрадах і г. д. А ў 2009 г. пабачыла свет яе манаграфія 
«Эвалюцыя традыцый сямейнага выхавання ў беларусаў у ХІХ–ХХ стст.» [38], 
якая з’яўлялася падсумаваннем даследавання феномену народнай педагогікі  
ў беларускай традыцыйнай культуры.  

У 1990–2000-я гг. у беларускай этналагічнай навуцы разглядаецца  
і праблематыка сацыялізацыі дзяцей у беларускім традыцыйным грамадстве. 
Гэтая тэма закраналася ў даследаваннях А. Д. Якубінскай. Асабліва поўна гэтая 
тэма раскрываецца ў дысертацыйнай працы даследчыцы «Традыцыйныя спосабы 
і сродкі сацыялізацыі дзяцей у беларускіх сялян у другой палове ХІХ – першай 
палове ХХ ст.» (2009) [39]. Значны аб’ём даследаванняў аб сацыялізацыі дзяцей  
у беларускім традыцыйным грамадстве апублікавала Т. І. Кухаронак [40–43].  

У сучаснай гуманітарыстыцы разглядаюцца і іншыя аспекты «дзіцячай» 
праблематыкі. Так, Т. В. Валодзіна даследавала дзіцячыя хваробы і спосабы іх 
лячэння ў традыцыйным беларускім грамадстве [44–47].  

Ахарактарызаваныя вышэй даследаванні датычыліся агульнабеларускіх 
аспектаў. Пытанням рэгіянальнай спецыфікі ў іх была ўдзелена нязначная ўвага. 
Толькі матэрыялы з паўночнай Беларусі выкарыстоўваліся ў іх для аналізу 
агульнабеларускіх аспектаў. У той жа час у беларускай гуманітарыстыцы з’явіўся  
і шэраг рэгіянальных даследаванняў дадзенай праблематыкі. Так, вывучэннем 
дзіцячага фальклору паўночнай Беларусі займаецца С. У. Андрыеўская 
(Касцюкевіч). Даследчыца С. У. Андрыеўская займаецца вывучэннем 
традыцыйнай беларускай цацкі, этнаграфіі дзяцінства, а таксама механізмаў 
сацыялізацыі моладзі. Значнае месца ў яе даследаваннях займаюць фальклорныя  
і этнаграфічныя матэрыялы з паўночнай Беларусі. Па гэтай праблематыцы яна 
абараніла кандыдацкую дысертацыю [48] і падрыхтавала шэраг артыкулаў [49–
56].  

У 2007 г. супрацоўнікамі Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта быў выдадзены 
зборнік «Дзіцячы фальклор Віцебшчыны ў сучасных запісах» (складальнікі  
А. С. Емяльянаў і Г. П. Харошка) [57]. Зборнік утрымлівае 700 фальклорных 
тэкстаў (калыханак, забаўлянак, песень, заклічак, дражнілак, лічылак, 
жараб’ёвак). Матэрыялы, змешчаныя ў кнізе, былі зафіксаваны ў канцы ХХ – 
пачатку ХХІ ст. на тэрыторыі Віцебскай вобласці. 

Такім чынам, на аснове аналізу апублікаваных матэрыялаў і праведзеных 
даследаванняў па праблематыцы прыходзім да наступных высноў. Нягледзячы на 
тое, што ў сусветнай навуцы вывучэнне субкультуры дзяцінства мае багатую 
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гісторыю і ўжо ў 1920–1940-х гг. адбываецца станаўленне такога накірунку як 
«этнаграфія дзяцінства», у беларускай навуцы доўгі час дадзеныя пытанні не 
з’яўляліся аб’ектам самастойных даследаванняў. Толькі ў канцы ХХ – пачатку 
ХХІ ст. з’явіўся шэраг навуковых работ, прысвечаных дадзенай праблематыцы. 
Але ў этнаграфічных і фальклорных зборніках быў апублікаваны вялікі аб’ём 
матэрыялаў па дадзенай тэме. Першыя працы, дзе быў змешчаны некаторы 
матэрыял па дадзенай праблематыцы, былі апублікаваны яшчэ ў сярэдзіне ХІХ ст. 
Да іх ліку адносяцца зборнікі А. Рыпінскага і Я. Чачота, працы П. М. Шпілеўскага  
і А. Г. Кіркора, якія ўтрымліваюць тэксты калыханак і дзіцячых песень, а таксама 
апісанні гульняў і забаў. Плённым перыядам у зборы і публікацыі матэрыялаў па 
тэме была другая палова ХІХ – пачатак ХХ ст. Значнае месца «дзіцячая» 
праблематыка знайшла ў зборніках этнографаў Ю. Ф. Крачкоўскага, М. Я. Нікі-
фароўскага, П. В. Шэйна, Е. Р. Раманава. У 1920–1930-я гг. асобных даследаванняў, 
прысвечаных «дзіцячай» тэме, было апублікавана вельмі мала. Найбольш 
паспяховым трэба лічыць перыяд другой паловы ХХ – пачатак ХХІ ст.  
У беларускай гуманітарыстыцы вывучэнне субкультуры дзяцінства ў гэты час 
адбывалася ў двух напрамках. Першы звязаны з вывучэннем народнай педагогікі 
(Г. П. Арлова, Г. М. Курыловіч, І. І. Калачова, Л. В. Ракава), а другі – дзіцячага 
фальклору (Г. А. Барташэвіч) і гульняў (Я. Р. Вількін, А. Ю. Лозка). У канцы ХХ – 
пачатку ХХІ ст. з’яўляюцца і публікацыі, прысвечаныя пытанням сацыялізацыі 
дзяцей у беларускім традыцыйным грамадстве (А. Д. Якубінская, Т. І. Кухаронак).  
У той жа час рэгіянальным аспектам дадзенай праблематыцы, а ў нашым 
выпадку – паўночнай Беларусі, было прысвечана даволі мала ўвагі. Толькі 
даследаванні С. У. Андрыеўскай у некаторай ступені запаўняюць дадзены прабел.  
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