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Канспект лекцый  па  “Этнаграфii Беларусi”. 

 
Тэма 1. Беларуская этнаграфiя як навука. 

 
Пытаннi: 

1. Аб’ект i прадмет этналагiчных даследаванняў. 
2. Этнас i этнiчныя прыкметы. 
3. Структура этнаса. 
4. Асноўныя праблемы беларускай этналогii. 
5. Крынiцы этналагiчнай навукi. 
6. Метады этналагiчных даследаванняў. 
7. Сувязь этналогii з iншымi навукамi. 
8. Перыядычныя выданнi з этналагiчнай праблематыкай, i установы, якiя 
вывучаюць беларускую этнаграфiю. 

 
1. Этнаграфiя - слова грэчаскага паходжання ethnos - племя, народ, 

grapho - пiшу; лiтаральна - апiсанне народаў. З  90 - х гадоў XX ст. 
паралельна з гэтай назвай ужываецца  тэрмiн “ этналогiя ”, якi таксама 
складаецца з 2-х слоў: ethnos - народ i  logos - навука. Ен указвае на 
тэарэтычны характар гэтай навукi i iдзе на змену тэрмiну “беларуская 
этнаграфiя”. З пераважна апiсальнай, якой беларуская этналогiя была доўгi 
час, яна павiнна ператварыцца ў пераважна тэарэтычную навуку, 
разглядаючы збiранне i першасную сiстэматызацыю матэрыялаў толькi як 
адну з яе функцый, падпарадкаваных вырашэнню складаных праблем 
нацыянальнага развiцця беларускага народа. 

 Аб’ектам этналогii з’яўляюцца этнасы. Аб’ектам беларускай этналогii 
да нядаўняга часу быў толькi беларускi этнас. Прытым вывучалi не ўсе яго 
часткi, а толькi тыяы, што знаходзiлiся  адмiнiстратыўных межах БССР. Не 
даследавалiся тыя групы беларусаў, якiя жылi ў Расii, Украiне, Казахстане, 
Польшы, ЗША i iнш. Не звярталася належнай увагi на тыя этнiчныя групы, 
што з даўняй пары жывуць на тэрыторыi Беларусi - рускiх, украiнцаў, 
палякаў, лiтоўцаў, яўрэяў, татар. 

Прадметам беларускай этналогii з’яўляецца культура этнасу. Катэгорыя 
“культура” - такi тэрмiн, якi ўжываецца ў многiх навуках i ў шмат якiх 
значэннях. У этналогii культуру вызначаюць як сукупнасць устойлiвых 
способаў, форм чалавечай дзейнасцi i iх вынiкаў. Выдзяляюць 
матэрыяльную, духоўную i сацыяльную часткi культуры. 

2. Этнас - устойлiвая супольнасць людзей, якая натуральна склалася на 
эўнай тэрыторыi, характэрызуецца агульнымi асаблiвасцямi мовы, культуры i 
быту i усведамляе свае адрозненне ад iншых падобных утварэнняў (валодае 
этнiчнай самасвядомасцю). 

Асноўнымi прыкметамi этнасу з’яўляюцца: этнiчная тэрыторыя, мова, 
культура, этнiчная самасвядомасць. 



На думку Л. Гумiлева, цыкл жыццядзейнасцi этнасу займае ў сярэднiм 
1200-1400 гадоў. У сваiм натуральным развiццi этнас праходзiць тры стадыi - 
племя, народнасць, нацыя, якiм адпавядаюць ступень кансалiдацыi, пэўная 
этнасацыяльная структура грамадства, характар жыццядзейнасцi i этнiчнай 
культуры. 

Этнiчная самасвядомасць - усведамленне сваей прыналежнасцi да 
пэўнага народа, да пэўнай культурнай сiстэмы. На бытавым узроўнi яна 
звязваецца з аўтэнтычнасцю паходжання i выяўляецца ў размежаваннi “сваiх” 
(тутэйшых, “наськiх”) i чужых (“ненаськiх”), у супрацьпастаўленнi “мы” - 
“яны”. Асновай этнiчнай самасвядомасцi, апрача мовы, з’яўляецца 
гiстарычная памяць, адносiны да Бацькаўшчыны, усваенне культурных 
здабыткаў свайго народа, нацыянальны менталiтэт. 

3. Кожная этнiчная супольнасць, яе культура iснуе не паасобку, а ў 
пэўнай сiстэме этнiчных супольнасцей, iх культур. Iерарахiчную структуру 
этнiчных супольнасцей складаюць этнасы, метаэтнасы, субэтнасы, этнiчныя 
групы. 

Пад этнасамi разумеюць вялiкiя групы, якiя валодаюць агульнымi 
асаблiвасцямi мовы, культуры, быту, усведамляюць свае культурна-бытавое 
адзiнства i пражываюць сумесна на адной тэрыторыi або асобнымi групамi 
сярод iншых народаў. 

Метаэтнос - вышэйшы ўзровень у iерархii этнiчных супольнасцей. 
Уяўляе сабой надэтнiчную супольнасць, сукупнасць некалькiх этнасаў, 
аб’яднаных агульнасцю шэрагу рыс этнiчнага характару. (напрыклад, 
усходнеславянскi метаэтнас). 

Субэтнас - нiжэйшы ўзровень у iерархii этнiчных супольнасцей. Уяўляе 
сабой частку этнасу, якой характэрны спецыфiчныя рэгiянальныя рысы 
(культурныя, антрапалагiчныя, псiхалагiчныя) i ўсведамленне сваiх групавых 
асаблiвасцей у межах этнасу. (напрыклад, палешукi). 

Этнiчная група - група прадстаўнiкоў пэўнага этнасу, якая кампактна 
або дысперсна пражывае ў iншаэтнiчным асяроддзi (напрыклад, рускiя, 
палякi, татары на Беларусi). 

4. Асноўныя праблемы, якiя вывучае беларуская этналогiя: 
1) гiстарыяграфiя этналогii Беларусi 
2) этнагенез i этнiчная гiсторыя беларусаў 
3) вывучэнне традыцыйнай беларускай культуры 
4) даследаванне этнiчных груп Беларусi 
5) этнiчныя працэсы на тэрыторыi Беларусi 

Этнагенез (genesis - паходжанне, утварэнне) - гэта паходжанне народа, 
працэс яго станаўлення, фармiравання ў вынiку змешвання (мiксацыi), 
асiмiляцыi, iнтэграцыi розных плямён i народаў. 

Этнiчная гiсторыя - сукупнасць змен этнiчнай супольнасцi на працягу 
яе гiстарычнага развiцця. 

Культура - сукупнасць устойлiвых спосабаў, форм чалавечай дзейнасцi 
i iх вынiкаў. 



Традыцыя -  устойлiвая этнокультурная з’ява, якая перадаецца з 
пакалення ў пакаленне, жыве i функцыянiруе ў натуральным асяроддзi ў 
меншай ступенi 80-100 гадоў, а часцей на працягу некалькiх стагоддзяў. 

Этнiчныя працэсы - сукупнасць усiх змяненняў этнасаў на працягу 
гiстарычнага развiцця. Сярод этнiчных працэсаў вылучаюць кансалiдацыю, 
асiмiляцыю, мiжэтнiчную iнтэграцыю, мiксацыю, акультурацыю i iнш. 

5. Этнаграфiя адрознiваецца ад iншых гуманiтарных навук не толькi 
прадметам даследавання, а i крынiцазнаўчай базай. Яна - адзiная, што 
базiруецца на матэрыяле, атрыманным з дапамогай непасрэднага назiрання i 
вывучэння жывой сапраўднасцi. Дадзеныя, сабраныя ў ходзе такога працэсу, 
прынята называць палявымi этнаграфiчнымi матэрыяламi, а работу па збору 
такiх матэрыялаў - палявою этнагарафiчнаю работай цi палявымi 
этнаграфiчнымi даследаваннямi. 

Палявыя матэрыялы,  сабраныя i апрацаваныя этнографам, уяўляюць 
сабой важную крынiцу. 

Да лiку гiстарычных крынiц належаць: пiсьмовыя дакументы, 
матэрыялы палявых даследаванняў, музейныя калекцыi, графiчныя i 
выяўленчыя матэрыялы: малюнкi, скульптура, барэльефы, пластыка, фрэскi, 
iконаграфiя, а таксама планы, карты. 

Для выяўлення генезiсу этнакультурных з’яў найбольш карыснымi 
з’яўляюцца тыя матэрыялы, якiя фiксiравалi спосаб жыцця людзей, iхнюю 
культуру, вераваннi i павер’i яшчэ да ўзнiкнення пiсьменнасцi. Гэта - 
наскальны жывапiс, якi дазваляў рэканструяваць духоўны свет i гаспадарчае 
жыццё нашых продкаў; арнаментыка, як закадзiраваная сiстэма старажытнай 
мiфалогii i дэманалогii; гаспадарчыя прылады працы - паказчыкi 
своеасаблiвасцi аграрнай культуры i побыту хлебаробаў; прадметы хатняга 
начыння, што не толькi сведчаць пра яго пэўны асартымент, а i даюць 
магчымасць рэкантруяваць светапоглядныя ўяўленнi старажытных людзей, 
сiстэму рытуала, абрадаў i звычаяў. 

Важнай крынiцай з’яўляюцца дзённiкi, асабiстыя запiсы, судовыя акты, 
падушныя перапiсы насельнiцтва, люстрацыi i г. д. 

Важнай крынiцай для этнаграфii з’яўляюцца фальклорныя матэрыялы, 
а таксама этнаграфiчныя матэрыялы, сабраныя i апрацаваныя вядомымi 
беларускiмi этнографамi XIX - пач. XX ст. Па белорускаму фальклору на 
сенняшнi дзень надрукавана каля 50 тамоў матэрыялаў у серыi “БНТ”. 

6. Метады, якiя прымяняюцца ў этналогii, шматлiкiя i разнастайныя. 
Асаблiва шырокае распаўсюджанне ў гэтай навуцы атрымалi гiстарычны i 
структурна-функцыянальныя метады. Патрабаванне гiстарычнага метаду ў 
тым, каб разглядаць вывучаемыя аб’екты ў працэсе i зараджэння, 
станаўлення, развiцця i перспектывы далейшых змен або знiкнення. Сутнасць 
структурна-функцыянальнага метаду заключаецца ў патрабаваннi выявiць 
значэнне ( ролю, уплыў, iнакш кажучы - функцыю) таго або iншага 
культурнага элемента або сацыяльнага iнстытута ў жыццi народа (племя цi 
iншай супольнасцi). 



Да лiку агульнанавуковых адносяць таксама сiстэмны метад. Сучасны 
сiстэмны метад патрабуе  мысленнага расчлянення аб’екта (этнаса, рэгiёна з 
яго насельнiцтвам i культурай i г. д.) на кампаненты, пошука сувязей памiж 
iмi, iх гiстарычнага i функцыянальнага даследавання. 

Спецыфiчным метадам этналогii з’яўляецца метад палявых 
этнаграфiчных даследаванняў. Для збору палявых этнагарафiчных 
матэрыялаў прымяняюць стацыянарны i экспедыцыйны метады. 
Стацыянарны метад выкарыстоўваецца  пры працяглым вывучэннi культуры 
населеннага пункту. Працягласць непасрэдных кантактаў даследчыка з 
мясцовым насельнiцтвам складае звычайна некалькi месяцаў, год  i нават 
некалькi год. Пры стацыянарным метадзе даследчык пражывае на працягу 
ўсяго гэтага тэрмiну ў населенным пункце, якi ен вывучае. Прымяненне 
стацыянарнага метаду дазваляе сабраць найбольш поўныя звесткi аб усiх 
баках жыцця мясцовага насельнiцтва, у тым лiку i аб тых з’явах культуры, 
якiя патрабуюць працяглага назiрання. 

Экспедыцыйны метад заключаецца ў кароткатэрмiновым знаходжаннi 
даследчыка ў адным або ў некалькiх населеных пунктах. Пры 
экспедыцыйным метадзе збору палявых матэрыялаў непасрэдныя кантакты 
даследчыка працягваюцца звычайна некалькi тыдняў, месяц i значна радзей 
некалькi месяцаў. Прымяненне экспедыцыйнага метада дазваляе ў больш 
кароткi тэрмiн вывучыць большую групу насельнiцтва, абследаваць большую 
тэрыторыю. Гэты метад больш рацыянальны для збору звестак аб тых з’явах 
культуры, вывучэнне якiх не патрабуе працяглага назiрання (жыллё, ежа i 
iнш.). 

Асноўныя вiды работы ў этнаграфiчнай экспедыцыi: 
1) Назiранне. Асабiстым назiраннем называецца такi прыём работы, 

калi этнаграфiчныя звесткi збiраюцца шляхам мэтанакiраванага вiзуальнага 
назiрання. Усе звесткi, атрыманыя шляхам асабiстых назiранняў, фiксуюцца ў 
палявым дзеннiку. Для палявога дзеннiка пажадана выкарыстоўваць тоўсты 
сшытак. Дзеннiк абавязкова павiнен мець тытульны лiст, на якiм пазначаецца 
прозвiшча, iмя, iмя па бацьку таго, хто вядзе дзеннiк. Усе старонкi дзеннiка 
павiнны быць пранумераваны. Перад кожным запiсам ставiцца дата, калi 
запiсваюцца звесткi, а таксама ўказваецца месца запiсу. 

2) Гутарка з мясцовымi жыхарамi (iнфарматарамi). Паспяховае 
прымяненне гэтага вiду работы прадугледжвае ўмелы падбор iнфарматараў. 
Запiс гутарак фiксiруецца ў дакуменце, якi называецца палявым сшыткам. 
Усе лiсты палявога сшытка нумаруюцца. Сшытак  павiнен мець тытульны 
лiст, на якiм указваецца назва дакумента (палявы сшытак), нумар (калi iх 
некалькi, прозвiшча, iмя, iмя па бацьку, таго хто веў запiсы). Запiс гутаркi з 
кожным новым iнфарматарам пачынаецца з новага лiста. Перад выкладаннем 
зместу гутаркi абавязкова ўказваецца месца запiсу (вёска, сельскi савет, раён, 
вобласць), неабходны звесткi аб iнфарматары (прозвiшча, iмя, узрост, 
прафесiя), дата запiсу, прозвiшча, iмя, iмя па бацьку таго, хто веў запiс. 



 Збор этнаграфiчных прадметаў або калекцый. Рэкамендуецца збiрать 
перш за ўсе прадметы, найбольш тыповыя для насельнiцтва дадзенага края, 
найбольш распапўсюджаныя ў цяперашнi час або ў мiнулым. Кожны прадмет 
памячаецца асобным нумарам, якi ўказваецца на бiрцы, прымацаванай да 
прадмета. Абавязковым патрабаваннем пры зборы этнаграфiчных прадметаў 
з’яўляецца састаўленне так званай легенды этнаграфiчнай рэчы. У ей 
указваецца агульнапрынятыя назва прадмета, найбольш характэрныя яго 
прыкметы, назначэнне прадмета, яго выкарыстанне, месца, дата набыцця, 
прозвiшча, iмя, iмя па бацьку ўладальнiка рэчы i тых, хто яе зрабiў. Без 
легенды этнаграфiчны прадмет, якi пападзе ў калекцыю, а затым у музей - не 
мае навуковай вартасцi. Менавiта на аснове такой легенды састаўляецца 
музейны пашпарт этнаграфiчнага прадмета. 

7.  Этнаграфiя цесна звязана з такiмi навукамi, як сацыяльна-культурная 
антрапалогiя, этналогiя, археалогiя, лiнгвiстыка, этнапсiхалогiя, 
этнасацыялогiя, этнадэмаграфiя i iнш. (для самастойнага вывучэння). 

8. Перыядычныя выданнi з этналагiчнай праблематыкай: 
1)  часопiс “Этнографическое обозрение” (раней “Советская 

этнография”) 
2)  “Народна творчiсть та етнографiя” (па Украiне) 
3)  “Весцi НАН Беларусi” (серыя гуманiтарных навук), “Веснiк БДУ” 

(гiсторыя) 
4)  “Беларускi гiстарычны часопiс”, “ Роднае слова”, есць рубрыкi ў 

“Польшчы”, “Беларусi” i iнш. 
 Установы i арганiзацыi, якiя займаюцца даследаваннем этналогii 

Беларусi: 
1)  Адзел этналогii IМЭФ НАН Беларусi. 
2)  Кафедра этналогii, музеялогii i гiсторыi мастацтва БДУ, кафедра 

этналогii i фальклору БДПУ, кафедра гiсторыi i музеязнаўства БУК. 
3) Музеi. 
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Пiлiпенко М. Ф. Этнографiя Белорусii. Мн., 1981. 
Цiтоў В. С. Этнаграфiчная спадчына Беларусь. Краiна i людзi. Мн., 1996. 
Этнаграфiя Беларусi. Энцыклапедыя. Мн., 1989. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тэма 3. Гаспадарчыя заняткi беларусаў. 
 

Пытаннi: 
1.  Земляробства. Структура земляробства. 
2.  Абрады, звязаныя з земляробствам. 
3. Народная сельскагаспадарчая тэхнiка. 
4. Жывелагадоўля. 

 
1. Аснову гаспадарчага жыцця беларусаў, як i суседнiх славянскiх 

народаў, з даўнiх часоў складала земляробства, якое арганiчна спалучалася з 
жывелагадоўляй i прамысловымi заняткамi ў паўсядзеннай дзейнасцi. Стан 
земляробства, яго прадукцыйнасць непасрэдна адбiвалiся на кармавой базе 
жывелагадоўлi. У сваю чаргу жывелагадоўля забяспечвала земляробчую 
гаспадарку цяглавай рабочай сiлай. 



Структура земляробства ў беларусаў iстотна не змянялася на працягу 
многiх стагоддзяў. Асноўнае месца ў земляробстве займалi збожавыя 
культуры. Пачынаючы з XI ст. асноўнай культурай было азiмае жыта. У 
канцы XVIII - першай паловы  XIX стагодзяў пад жытам было занята каля 
паловы ўсей ворыўнай зямлi. Значную ўдзельную вагу сярод збожавых 
займаў i авес, якi шырока ўжываўся не толькi ў ежу, але i як фуражная 
культура. Калi сыходзiць са статыстычных матэрыялаў па Гродзенскай 
губернii, працэнтныя суадносiны пасяўных плошчаў  у сярэдзiне XIX ст. 
выглядалi наступным станам: пад жытам было занята 48, 8 %, аўсом - 28,8 %, 
пшанiцай - 5,2 %, грэчкай - 4,6 %, ячменем - 3,6 %, гарохам - 3 %, бульбай - 
2,5 %, iльном, просам i каноплямi - 3 %. 

Амаль паўсюдна ў агародах вырошчвалi капусту, буракi, рэпу, моркву, 
агуркi, цыбулю, часнок. З XVIII ст. пачала распаўсюджвацца культура 
бульбы, якая ў канцы XIX - пачатку XX ст. стала “другiм хлебам” для 
беларускага селянiна i стала адным з асноўных кампанентаў у шматлiкiя 
паўсядзенныя стравы. З канца XIX ст. важнае месца ў севазваротах 
набываюць кармавыя травы. Беларусам здаўна былi вядомы i фруктовыя 
дрэвы - яблынi, грушы, вiшнi, слiвы, а таксама пладоваягадныя - парэчкi, 
малiна, агрэст i iнш. Дагледжаныя сады ў XIX ст. былi часцей за ўсе ў 
шляхецкiх фальварак i маёнтках. 

Характар земляробства, яго спецыялiзацыя i эфектыўнасць у значнай 
ступенi былi абумоўлены мясцовымi экалагiчнымi ўмовамi, з улiкам якiх 
беларускiя сяляне практыкавалi тыя цi iншыя спосабы апрацоўкi глебы, 
сiстэмы земляробства i адпавядаючыя iм больш аптымальныя канструкцыi 
сельскагаспадарчых прылад. 

У Беларусi былi шырока вядома некалькi асноўных сiстэм 
земляробства: падсечна-ягнявое (ляднае), абложнае (ялавiннае), трохполле i 
шматполле. Кожная з iх мела ў сваю чаргу прыватныя варыянты i мясцовыя 
асаблiвасцi, звязаныя з размеркаваннем пасяўных плошчаў, чаргаваннем 
пасеваў, прыемамi апрацоўкi глебы i iнш. 

Да канца XIX ст. у Беларусi склалася некалькi аграрных раенаў з 
уласцiвымi iм асаблiвасцямi спецылiзацыi, структурай паляўнiчых плошчаў, 
узроўнем агратэхнiкi, працоўнымi традыцыямi, навыкамi, звычаямi i 
абрадамi.  

Найбольш заселенай i засвоенай пад земляробства была сярэдняя 
паласа Беларусi, у прыватнасцi лесавыя раўнiны Панямоння, Цэнтральнай 
Беларусi i левабярэжжа Дняпра. Менш спрыяльнымi былi ўмовы для 
земляробства на Поўначы Беларусi. На тэрыторыi Палесся земляробства мела 
сваю спецыфiку, якая  значнай ступенi адлюстроўвала характар 
прыстасавання мясцовых жыхароў да  акаляючага асяродзя. У цэлым яно не 
адыгравала той важнай ролi, як у другiх рэгiенах Беларусi. Абмежаваныя 
памеры ворыўных зямель, нязручныя ўмовы iх апрацоўкi, вялiзныя масiвы 
забалочаных зямель i месных сервiтутаў прыкметна павышалi ролю 
жывелагадоўлi i розных здабытных промыслаў. 



2. Земляробчая тэхнiка беларусаў, увасобiўшы ў сябе шмат векавы 
вытворчы вопыт i характарызуючыся значнай варыятыўна-тыпалагiчнай 
разнастайнасцю, была максiмальна прыстасавана  да асаблiвасцей мясцовых 
грунтаў i гiстарычна вызначыных умоў гаспадарання. Большасць вядомых 
канструктыўных форм земляробчых прылад  была вынайдзена яшчэ ў 
старажытнасцi; яны пазналi нязначную эвалюцыю на працягу стагодзяў, 
захаваўшы сваю традыцыйную сярэднявечную аснову да XX ст. 

Па сваiх канструктыйна-тыпалагiчных асаблiвасцях вылучаюцца сохi: 
палеская (або лiтоўская, падляшская), вiцебская (руская, перакладная) i 
падняпроўская (магiлеўская, беларуская), якiя ў сваю чаргу  мелi мноства 
прыватных цi пераходных варыянтаў. 

Традыцыйныя прылады рыхлення (баранавання) глебы параўноўча з 
ворыўнымi вызначалiся адноснай простасцю канструкцыi i вялiкiм 
падабенствам у суседнiх народаў. 

З падсечнай сiстэмай земляробства было звязана ўжыванне найбольш 
архаiчнай бараны-вершалiны. Вершалiна ўяўляла сабой ствол елкi, сукi якой 
адсякалiся на адлегласцi 40-60 см ад ствала, утвараючы завостраныя зубы. За 
больш тонкi канец мацавалi пастронкi, у якiя запрагалi каня цi вала.  

Больш сучасная барана-сукаватка - смык рабiўся з некалькiх 
расколатых (цi абчэсаных з аднаго боку) яловых стволаў, на якiх такiм жа 
чынам, як i ў вершалiне адсякалi сукi. Па этнаграфiчных матэрыялах канца 
XIX ст. смык сустракаўся на большай часткi тэрыторыi Беларусi. 

Найбольш распаўсюджанай ў XIX ст. была так званая пляценая, або 
вязаная барана, якую рабiлi з дубовых прутоў з зацiснутымi памiж iмi 
дубовымi зубамi. Колькасць зубоў у ей вар’iравалася ад 16 да 25. 

Брусковыя або раменыя бароны з’яўляюцца больш позняй з’явай; 
крацiстая форма i колькасць зубоў прыкметна вагалiся ў залежнасцi ад 
экалагiчных умоў i мясцовай вытворчай традыцыi. 

Асноўныя традыцыйныя прылады ўборкi ўраджаю - сярпы, косы, вiлы, 
граблi,  цапы, нягледзячы на агульнаеўрапейскiя рысы, мелi мноства 
лакальна-варыятыўных асаблiвасцей. 

 Абмалочанае i правеянае збожжа сарцiравалi, засыпалi ў засекi 
свiранаў i кляцей. Асобныя сарты збожжа або мукi на штодзенныя патрэбы 
захоўвалi ў бочках, кадаўбах, саламяных кошах. Для захавання збожжа ў 
запас, “на пажарны выпадак” служылi i спецыяльныя ямы, што рылi  ў 
глiнiстым грунце, абкладваючы сценкi слоем бяросты.  Караняплоды i бульбу 
ссыпалi ў стопкi, паграбы, частку захоўвалi ў капцах. 

3. За шматвекавую гiсторыю беларускiя хлебаробы накапiлi багаты 
вопыт працоўнай дзейнасцi. Iх земляробчы каляндар увасобiў шматлiкiя 
назiраннi за сезоннымi феналагiчнымi зменамi - прылетам з выраю тых цi 
iншых птушак,  цвiценнем розных раслiн, станам надвор’я ў пэўныя днi, якiя 
ўвязвалiся ў адзiным прыродным i працоўным рытме, утрымлiвалi шэраг 
мудрых парад i прагнозаў, неабходных у паўсядзенная гаспадарчай 
дзейнасцi. 



Каляндарны год для селянiна пачынаўся вясной (менавiта на сакавiк да 
1492 г. прыходзiлася афiцыйнае святкаванне Новага года па праваслаўнаму 
каляндару), прычым пунктам адлiку служыла не астранамiчная дата, а 
наяўныя прыкметы вясны, адпаведны стан надвор’я. 

Асобая ўвага ў сiстэме прыкмет, паверяў, i сiмволiка-абрадавых 
дзействаў надавалася вясновым старажытнаславянскiм святам - 
Благавешчанню (Звеставанне - 7 красавiка), Вялiкадню, Юр’ю (Георгiй, 
старажытны Ярыла - 6 мая), Мiколу (22 мая), Ушэсцю, Семусе, (Духа, 
Тройца). 

Да вяснавой сяўбы селянiн рыхтаваўся яшчэ ўзiмку: адбiраў лепшае 
насенне, плеў кашы, сявенькi, чынiў вупраж, ладзiў саху, барану i iнш. 
Сельскагаспадарчая праца ў традыцыйным светаўяўленнi была прасякнута 
пафасам веры ў яе магiчную, жыццясцвярджальную сiлу i арганiчна звязана з 
устойлiвай сiстэмай земляробчых традыцый, звычаяў, абрадаў,  культаў, 
сягаюць сваiмi вытокамi ў дахрысцiянскую эпоху. 

Першы выхад у поле (заворванне, запашка, першая баразна) быў для 
селянiна сапраўдным святам.  У гэты дзень араты ўставаў рана на золку, 
мыўся чыстай крынiчнай вадой, адзяваў чыстую кашулю. Гаспадыня збiарала 
ў дарогу рытуальны скарб - асвячоную  ў царкве ваду, хлеб, соль, яйкi. Вада i 
хлеб у славянскай абраднасцi служылi абярэгамi ад нячысцiкаў i дурнога вока 
i перадавалi сялянскай нiве сваю першародную энергiю i жыццеваю сiлу. 
Свянцонай вадой акраплялi рабочы скот перад заворваннем. У гэты дзень 
селянiн араў нядоўга i, апрацаваўшы адзiн зачон, цi нават зрабiўшы некалькi 
барознаў, вяртаўся да хаты, дзе яго чакаў святочны стол. 

Напярэдаднi гаспадынi выпякалi абрадавае печыва, гатавалi мясныя 
вырабы, яйкi, якiя асвячалi ў мясцовай царкве. Пячэнне ў форме розных 
земляробчых прылад - раздвоенай сахi, бараны, сярпа i iншыя - выпякалiся i ў 
дзень заворвання. Пасля рытуальнай трапезы рэшткi ад ежы i шкарлупiны ад 
яек закопвалi на мяжы, а зверх часам яшчэ накладвалi каменнi. 

У тым жа iдэйным рэчышчы былi вытрыманы i абрадавыя нормы, 
звязаныя з сяўбой. Сяўба з’яўлялася важнейшай змястоўнай часткай 
народнага каляндара. Яе адкрыцце (засеўкi) нярэдка злiвалася з вясновым 
ворывам у адзiным працоўным i абрадавым цыкле i прыходзiлася, гледзячы 
па абставiнах, на другую палову красавiка - пачатак мая. 

Наступны iдэйна-абрадавы комплекс земляробчых звычаяў i абрадавых 
дзянняў прыходзiся на перыяд уборкi ўраджаю i заканчэння палявых работ. 
Кожная культура мела свае прыдатныя тэрмiны ўборкi, якiя пазначалiся ў 
народным каляндары, стасуючыся з асенняй сяўбой, ворывам зяблiва, 
апрацоўкай сельскагаспадарчых прадуктаў i iнш. Важная сiмволiка - 
абрадавая роля надавалася першаму i апошнiм зжатым снапам - так званым 
“гаспадару” i “жытнай бабе”, якiя азначалi сабой святы зажынак i дажынак. 

Яшчэ адзiн цыкл аграрных абрадаў прыходзiўся на глыбокую восень 
пасля заканчэння сяўбы азiмых i ўборкi бульбы. З гэтай нагоды на Палессi 
бiлi пеўня (водгулле язычнiцкiх ахвярапрынашэнняў). Гэтае свята спраўлялi 



вечарам, накрываючы шчодры стол. На гэту пару прыпадаў i старажытны 
абрад “Жанiцьба Комiна”. Глыбокай восенню, пасля бабiнага лета, калi днi 
станавiлiся кароткiмi, сяляне ўпершыню вечарам, “гледзячы на зiму”, 
урачыста запальвалi вогнiшча - светач , ўяўляў сабой на Палессi 
конусавiдную ўнiзе трубу - комiн, пад якой гарэлi смалiстыя корчыкi, 
асвятлялi хату. Жанчыны i дзяўчаты вадзiлi вакол комiна карагоды з песнямi i 
тэатральнымi гульнямi, iтэрмедыямi, шчодра абсыпаючы комiн семямi, 
збожжам. Не падлягае сумненню глыбокi выток гэтага абраду, звязанага з 
культам агню i хлеба. 

Увасобiўшы ў сабе старажытныя светаўяўленнi, абшчынныя нормы 
маралi, народныя веды i  калектыўны вытворчы вопыт, земляробчыя звычаi i 
абрады адыгрывалi iстотную ролю ў жыццядзейнасцi этнаса, аб’ядноўваючы 
людзей на базе агульных каштонасцей i iнтарэсаў. 

4. Жывелагадоўля з’яўлялася адным з важнейшых заняткаў, якi 
забяспечваў сялянскую гаспадарку неабходнымi прадуктамi харчавання i 
тэхнiчнай сыравiнай для разнастайных промыслаў. Яна давала арганiчныя 
ўгнаеннi, без чаго было не магчыма прагрэсiўная сiстэма земляробства. 
Адначасова рабочая жывела (конi i валы) былi амаль адзiнай цяглавай сiлай у 
земляробчай гаспадарцы. 

Са старажытных часоў у насельнiцтва Беларусi, як i ўсiх славян, 
асноўнае месца ў жывелагадоўлi займала буйная рагатая жывела. У 
раскопках Гродна XI - XIII ст. ст. астэалагiчных рэшткаў яна складала 30-34 
%, свiннi - 29-34 %, авечкi -  19 %, конi - 17 %. 

Параўнаўча высокая ўдзельная вага жывелагадоўлi ў структуры 
сельскай гаспадаркi захоўвалася ў Беларусi на працягу ўсяго сярэднявечча, як 
i пасля далучэння яе да Расii. 

Роля жывелагадоўлi ў эканамiчным жыццi розных раенаў Беларусi 
была неаднолькавай. Яна адыгрывала асаблiва прыкметную ролю ў жыхароў 
Палесся. Распасюджаная ў Беларусi так званая лiтоўская парода кароў была 
больш рослай i пародзiстай (“зубровая парода”) у заходняй частцы, дзе яна 
выкарыстоўвалася не толькi ў якасцi прадукцыйнай, але i цяглавай жывелiны. 

У Падзвiннi i Падняпроўi было больш шырока развiта конегадоўля. 
 У якасцi цяглавай сiлы ў сялянскай гаспадарцы былi валы. Яны 

выкарыстоўвалiся як на ворыве, так i ў якасцi транспартных жывел. 
Свiнагадоўля была шырока развiта па ўсей тэрыторыi Беларусi. Даволi 

важную ролю ў гаспадарцы беларуса адыгрывала i авечнагадоўля. Пэўнае 
месца, у прыватнасцi ў малазямельных сялян i мястачкоўцаў, мела 
развядзенне коз. Амаль у кожнай сялянскай гаспадарцы было да дзесятка 
курэй.  Каля рэк i вадаемаў разводзiлi вадаплаваючую птушку - гусей i качак. 

Прыродна-клiматычныя ўмовы i эктэнсiўны характар гаспадаркi 
абумовiлi перавагу адгонна-пашавай сiстэмы са стойлавым утрыманнем 
жывелы ў зiмовы час. 

У парэформiны перыяд база жывелагадоўлi ўзмацнiлася за кошт 
кармавых траў. 



Жывелагадоўля  арганiчна ўваходзiла ў традыцыйны аграрны каляндар, 
у сiстэму духоўнай культуры. З ею было цесна звязана мноства народных 
звычаяў, абрадаў, прыкмет, павер’яў. Асаблiва ўрачыста адзначаўся першы 
выган жывелы, якi прымяркоўваўся да Юр’я (23 красавiка старога стылю). Па 
старажытнай хрысцiянскай традыцыi Св. Юрый лiчыўся апякуном жывелы i 
гаспадаркi, успрыняўшы функцыi старажытнаславянскага Ярылы, культ 
якога доўгi час захоўваўся паралельна з хрысцiянскiм. 

Такiм чынам, асноўнымi гаспадарчымi заняткамi беларусаў былi  
земляробства ў спалучэннi з жывелагадоўляй. Важную ролю адыгрывалi 
здабыўныя промыслы - збiральнiцтва, пчалярства (бортнiцтва), паляўнiцтва, 
рыбалоства, якiя ў асноўным былi дапаўненнем да асноўных заняткаў. У 
некаторых месцах (на Палессi, напрыклад)  роля здабыўных промыслаў 
(паляўнiцтва) узрастала, а, надварот, удзельная вага асноўнага занятку - 
земляробства, была нiзкай па прычыне балоцiстай мясцовасцi i не прыдатных 
умоў  для яго занятку. Роля рыбалоўства была больш высокай у тых рэгiенах, 
дзе былi поблiзу вадаемы, рэкi i азеры.  
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Тэма 4: Прамысловыя i рамесныя заняткi беларусаў. 
 

Пытаннi: 
1. Развiцце промыслаў i раместваў са старажытных часоў да канца XX ст. 
2. Здабываючыя промыслы: 
    а) збiральнiцтва 
    б) рыбалоўства 
    в) паляўнiцтва 
    г) бортнiцтва 
3. Рамесныя заняткi: 
    а) кавальства 
    б) цяслярства 
    в) сталярства 
    г) бондарства 
    д) стальмашнае рамяство 
    е) ганчарства 
    ж) ткацтва 
 

1. Промыслы i рамествы з’яўляюцца адным з важнейшых аспектаў 
народнай культуры i вытворчай дзейнасцi.  

Рамяство (ад старажытнага “рукамяства”) - выраб ручным спосабам i 
простымi прыладамi працы розных рэчаў хатняга ўжытку, адзення, абутку, 
сельскагаспадарчага iнвентару, транспартных сродкаў, прадметаў 
паўсядзеннага карыстання. Рамяством, як правiла, займалiся ў хатнiх умовах. 



Паралельна з рамяством развiвалiся i промыслы, пачатковымi формамi 
якiх былi збiральнiцтва, рыбалоўства, паляўнiцтва,бортнiцтва. У далейшым з 
развiццем вытворчасцi сфера прамысловых заняткаў пашырылася i ўключала 
ў сябе выраб жалеза, шкла, паташу, нарыхтоўку лубу, лазы, вугалю i iншай 
сыравiны, а таксама выраб з яе гатовай прадукцыi. 

З адзяленнем рамяства ад сельскай гаспадаркi i з’яўленнем рамесна-
прамысловых заняткаў на заказ i на рынак адбылося зблiженне промыслаў з 
рамёствамi. Многiя з былых хатнiх раместв ператварылiся ў адыходныя 
промыслы. Побач  з iнтэграцыяi iшла i дыферэнцыяцыя промаслаў i 
раместваў. 

 Промыслы i рамествы беларусаў, маючы старажытныя вытокi, 
адлюстроўваюць гiсторыю развiцця прадукцыйных сiл. Здабыванне 
прыродных рэсурсаў складае першасную форму гаспадарчых заняткаў i 
аб’ядноўвае цэлую групу так званых здабыўных промыслаў - рыбалоўства, 
паляўнiцтва, бортнiцтва, збiральнiцтва, мясныя, лесахiмiчныя промыслы i 
iнш. 

Разам з тым апрацоўка прамысловай сыравiны ўяўляе якасна iншую 
стадыю (цi сферу) вытворчасцi i патрабуе , як правiла, спецыялiзаваных 
працоўных  навыкаў з выкарыстаннем больш складаных прылад працы. 
Рамяство як раз з’яўляецца першай гiстарычнай стадыяй апрацоўваючай 
вытворчасцi, якая папярэднiчае сучаснай машынай прамысловасцi. 

У залежнасцi ад зыходнага матэрыялу вылучаюць асобныя групы 
раместваў - дрэваапрацоўваючыя, металаапрацоўваючыя, апрацоўку 
мiнеральнай сыравiны, вытворчасць адзення i iнш., якiя ў сваю чаргу 
складаюцца з больш вузкiх спецыялiзаваных заняткаў. 

У сваiм развiццi рамяство праходзiць тры гiстарычныя стадыi, якiя 
адпавядаюць тром яго спецыяльным формам: хатняму (дамащняму), 
рамяству на заказ i на рынак, iнакш дробнай таварнай вытворчасцi. 

У абсалютнай большасцi саматужных промыслаў дамiнавала 
мужчынская праца. Жанчыны захоўвалi традыцыйную манаполiю ў 
апрацоўцы лену, пянькi i воўны, у прадзеннi i ткацтве, вязаннi i вышыўцы, у 
вытворчасцi харчовых тавараў,  а са здабыўных промыслаў - у збiральнiцтве. 

Iстотны ўплыў на характар i арганiзацыю промыслаў цi раместваў 
аказвала сыравiнная база. 

Апрача наяўнасцi сыравiннай базы на развiцце i геаграфiчнага 
размяркаванне промыслаў прыкметны ўплыў аказвалi блiзкасць да рынкаў 
збыту i урадлiвасць мясцовых глеб. 

Рамяство ў сельскай мясцовасцi, цесна звязанае з векавымi народнымi 
традыцыямi, захоўвала больш старажытных рысаў. Яно часцей за ўсе 
з’яўлялася неасноўным заняткам, якi служыў дадатковай крынiцай  iснавання 
ў сялянскай гаспадарцы. У асобных селах (цi групе сел i весак ) склалiся 
саматужна-рамесныя цэнтры, дзе тыя цi iншыя промыслы атрымалi даволi 
шырокае развiццё. 



2. Збiральнiцтва -  адна з форм гаспадарчай дзейнасцi, збiранне гатовых 
дароў прыроды, у асноўным прадметаў харчавання i лекавых раслiн. У 
першабытным грамадстве iснавала побач з паляўнiцтвам i рыбалоўствам, 
займала важнае месца ў спажывецкай гаспадарцы i падрыхтавала ўмовы для 
вытворчай гаспадарцы. Сярод розных вiдаў збiральнiцтва для жыхароў 
Беларусi былi ўласцiвы збiранне траў i караняводаў, ягад i пладоў 
дзiкарослых дрэў, грыбоў, меду дзiкiх пчол, здабыванне раслiнных сокаў i 
iнш.  Кожны з вiдаў збiральнiцтва адпавядаў мясцовым умовам 
жыццядзейнасцi, патрабаваў пэўных працоўных навыкаў i ўмення, звязанных 
з веданнем флоры, харчовых i лекавых якасцей пэўных раслiн, аптымальных 
спосабаў i прыемаў iх здабывання, первiчнай апрацоўкi i захавання. 

Як нiводны вiд гаспадарчага занятку чалавека, збiральнiцтва не 
патрабавала нейкiх асаблiвых прылад працы. 

Збiральнiцтва са старажытных часоў рэгламентавалася звычаёвым 
правам, якое вызначала агульны парадак, спосаб i час збiрання. Парушэнне 
агульнапрынятых правiлаў асуджалася грамадскай думкай. 

Рыбалоўства. Занятак рыбнай лоўляй вядомы на Беларусi з часоў 
палеалiту. Рыбная лоўля да распаўсюджання земляробства на тэрыторыi 
сучаснай Беларусi была адной з найважнейшых крынiц iснавання мясцовага 
насельнiцтва, а ў неалiце яна выходзiць на першае месца сярод  галiн 
гаспадарчай дзейнасцi. З развiццем земляробства i жывелагадолi роля яе ў 
народнай гаспадарцы паступова памяншалася, яна станавiлася дадатковым 
заняткам. 

У феадальны перыяд лоўля рыбы на Беларусi набыла таварны характар. 
Найбольшага развiцця прамысловае рыбалоўства дасягнула ў парэформенны 
перыяд. Найбольшае распаўсюджанне занятак рыбнай лоўляй меў на Палессi 
i ў паўночна-заходнiм Паазер’i. 

Адметнай рысай  рыбалоўнага занятку з’яўляецца шматлiкая колькасць 
разнастайных прылад працы, дапаможных прыстасаванняў i спосабаў лову. У 
традыцыйных прыладах i спосабах рыбалоўства можна прасачыць нямала 
этнiчных рыс. Традыцыйныя прылады працы па прынцыпу дзеяння i спосабу 
лоўлi можна падзялiць на пяць груп : сеткi, невады, стаўныя лавушкi, 
рухомыя лавушкi, кручковыя снасцi i ўдарныя прылады.  

Паляўнiцтва. На Беларусi вядома каля 40 000 гадоў, з моманту 
засялення яе тэрыторыi першабытнымi пляменамi паляўнiчых на маманта i 
касматых насарогаў. Паляванне забяспечвала чалавека ежай (мяса, тлушч), 
адзеннем (скура, футра, поўсць),  матэрыялам для вырабу разнастайных 
прылад працы, зброi, упрыгожванняў, амулетаў, косцi шырока 
выкарыстоўвалiся як палiва i будаўнiчы матэрыял. 

Паляўнiцтва з даўнiх часоў рэгулявалася нормамi звычаевага, пазней 
санкцыянаванага дзяржавай паляўнiчага права. 

Агнястрэльная зброя пачала выкрарыстоўвацца ў паляўнiцтве дзесьцi ў 
канцы XV - пач. XVI ст. i спачатку была даступна толькi буйной шляхце. 



Паляванне як нiводны занятак чалавека абрасло тоўстым пластом 
забабонаў i прымхаў. 

Бортнiцтва - першапачатковая форма культурнага пчалярства, 
заснаванага на ўтрыманнi i развядзеннi пчолаў у  “жывых вуллях” - 
натуральных або штучных дуплаў такiх дрэў, як хвоя, дуб, лiпа, радзей - 
асiна.  

Бортнiцтва прайшло 3 этапы развiцця: 
а) ахова i дагляд дзiкiх пчол у знойдзеных дуплах; 
б) утрыманне свядома раселенага рою ў прыстасаваных пад борцi 

натуральных дуплаў; 
в) развядзенне i ўтрыманне ў адмыслова зробленых борцях. 
Бортнiцтвам  займалiся паўсюдна. Па меры распаўсюджвання i 

удасканальвання бортнiцтва складалася i бортнае права - спачатку звычаевае, 
а затым пiсанае, дзяржаўнае. 

У XVI - XVIII ст. ст. дзейнiчалi цэхi i брацтвы бортнiкаў. Бортнiкi 
плацiлi падатак, выконвалi павiннасцi i карысталiся пэўнымi льготамi i 
правамi. Бортнiцтва, як i ўсе iншыя гаспадарчыя заняткi чалавека, 
выпрацавала адмысловыя прылады i прыстасаваннi: лезiва, барта-невялiкая 
сякера з шырокiм лезам, нож для падрэзвання сотаў (медарэз, рэзiчка), пешня 
з прамым i сагнутым “лыжачкай” лязом на доўгiм пляхоўi. 

Новыя борцi выдзеўбвалiся задоўга да раення. На выдзеўбванне борцi 
патрабавалася 2 тыднi. Камера борцi падзялялася на тры часткi: галава 
(шапка), дзе знаходзiўся рой; сярэдзiна, дзе размяшчалiся соты; i дно (подак, 
под), куды спадалi мертвыя пчолы, рознае смецце, а пры неабходнасцi 
ставiлася падкормка - сыта ў  драўлянай цi глiнянай мiсачцы. 

У канцы XV ст. поруч са спрадвечнымi борцямi пачалi выкарыстоўваць 
калоды - вуллi, выдзеўбаныя ў адпiлаваным кавалку дрэва. Па традыцыi 
калоды працяглы час усцягвалi на дрэвы i ставiлi на падкурах. У перыяд 
калоднага пчалярства ў асобных раенах Беларусi атрымалi распаўсюджанне 
пляцення вуллi - саламяннiкi i лазавiкi. 

Пераабсталяванне клод, першыя спробы якога фiксуюцца першай 
чвэрцю XIX ст. Яскрава  сведчыла аб прызнаннi новага вулля - рамавага. К 
30-м гадам XX ст. рамавы  вулей канчаткова заваяваў усеагульнае прызнанне 
i выцеснiў калоду, якая праiснавала больш за тысячагоддзе. 

3. Тэрмiн “каваль” - агульнаславянскi, ен абазначае занятак, звязаны з 
апрацоўкай нагрэтага металу шляхам кавання. 

Узнiкненне кавальства звязана з вынаходнiцтвам выплаўкi жалеза 
мясцовых балотных руд. Яго вытворчасць дала назву цэлай археалагiчнай 
эпосе - жалезнаму веку (VII - VI ст. д. н. э.). 

У самых агульных рысах абавязкi кавалеў акрэслiвалiся наступным: 
выраб рамеснiцкага i сельскагаспадарчага начыння, звязаны з гарачай 
апрацоўкай металу. 

Кавальскае рамяство, як правiла, з’яўлялася спадчынным. Каб 
наладзiць самастойную працу, неабходна  было мець кузню. 



Усе кавальскiя вырабы можна падзялiць на: 
1) падкоўванне коней 
2) кавальства ў народным дойлiдстве: кляшкi, завесы, кругкi, зашчапкi, 

рашоткi, крыжы на купалы i шпiлi цэркваў, касцелаў. Сюды ж -  намагiльныя 
крыжы i агароджы. 

3) акоўка транспартных сродкаў - калес, саней, брычок, вазкоў. 
4) кавальскiя вырабы ў народныя побыце: кавальскiя, цяслярскiя, 

сталярскiя iнструменты, сельскагаспадарчы iнвентар - плугi, бароны, сярпы, 
косы, матыгi. Сюды ж адносяць ахоўванне некаторых вiдаў мэблi. 

Дрэваапрацоўчыя рамествы: 
Цяслярства -  адзiн з вiдаў дрэваапрацоўчых раместваў, звязаны з 

вырабам i ўстаноўкай драўляных канструкцый i дэталей вялiкiх памераў. Да 
цяслярства адносяцца работы па ўстаноўцы драўляных падмуркаў, сцен, 
падлогi, даху i г. д. Асноўныя вiды апрацоўкi драўнiны ў цяслярстве - рубка, 
абчэсванне, распiлока, габляванне, свiдраванне. Асноўныя iнструменты - 
сякеры, пiлы, долаты, свердлы, рубанкi i iнш. 

Сталярства спалучалася з цяслярствам, што абумоўлiвалася адзiнай 
функцыянальнай мэтай - арганiзацыяй жылога асяроддзя i стварэннем 
адпаведных жыллева-бытавых умоў. Разам з тым у адносiнах да жылля 
сталярка мела як бы прыладны характар i была сканцэнтравана  на 
завяршальнай стадыi будаўнiцтва - аздабленнi жылля, лаў,  хатняга начыння, 
прылад працы, мэблi i iнш. 

Часцей за ўсе сталяры спецыялiзавалiся на вырабе прадметаў iнтэр’ера i 
хатняй мэблi. 

Бондарства - выраб драўлянага посуду з клепак. Клепкi (падоўжаныя 
трапецападобныя цi акруглыя планкi) апрацоўвалi на варштаце   з дапамогай 
струга, гэбля i гэблiна. 

У залежнасцi ад функцыянальнага прызначэння бондарныя вырабы 
можна падзялiць на групы: 

1) посуд для вады i вадкiх рэчаў (транспартная бочка, кадушка, вядро, 
бiклага, конаўка) 

2) посуд для захавання сельскагаспадарчых прадуктаў (бочка, кадзь, 
кубелец, кадушкi) 

3) посуд для бытавых патрэб (кубел для адзення, жлукта, цэбар, дзяжа, 
даенка, маслабойка) 

4) меры емiстасцi: бочка, карэц, осьмiна, чарнец. 
Стальмашнае рамяство - выраб транспартных гужавых сродкаў. 

Аб’ядноўвае шэраг функцыянальна блiзкiх промыслаў: выраб колаў, брычак, 
саней, вазкоў i iнш. Паводле канструкцыi i функцыянальнага прызначэння, 
усе гужавыя транспартныя сродкi падзяляюцца на 2 вялiкiя групы: палазныя 
(зiмнiкi ) i колавыя (летнiя). 

Ганчарства.  На тэрыторыi Беларусi ганчарства вядома з эпохi неалiту 
(IV - III тыс. д. н. э.), калi з’явiлiся першыя вылепленыя ўручную сасуды для 
гатавання ежы -  гаршкi. У X ст. на заходнерускiх землях уваходзiць ва 



ўжытак ганчарны круг,  што даў магчымасць наладзiць масавую вытворчасць 
бытавога побыту. 

З узнiкненнем гарадоў ганчарства набывае спецыялiзаваны рамеснiцкi 
характар. Ганчарства цалкам пераходзiць у рукi рамеснiкаў-мужчын. 
Адбываецца яго размеркаванне на гарадское i сельскае, што ярка праяўляецца 
i ў наступныя стагодзi. 

У перыяд свайго росквiту (канец XIX - пач. XX ст.) традыцыйнае 
народнае ганчарства ў Беларусi бытавала ў выглядзе дзвюх асноўных формаў 
вытворчасцi - мануфактурнай i дробнатаварнай. 

У XIX - XX ст. ст. беларускiя ганчары прымянялi розныя спосабы 
фармоўкi посуду, непасрэдна звязаныя з канструкцыяй ганчарнага круга. Усе 
яны могуць быць зведзены да двух асноўных вiдаў: ручной лепкi i тачэння. У 
найбольш чыстым выглядзе ручная лепка вядома ад часоў каменнага веку i да 
нашых дзен пры вырабе глiняных цацак. Адначасова ў канцы XIX - першай 
палове  XX ст. усiм славянскiм i iншым народам Еўропы было вядома 
выцягванне посуду з кавалка глiны на быстраходных кругах з рухомай воссю 
Называлi яго тачэннем. 

Беларускiя ганчары прымянялi абварванне (гартаванне),  задымлiванне 
i палiванне (глазураванне). 

Ганчарныя вырабы паводле iх функцыянальнага прызначэння прынята 
дзялiць на 7 груп:  

1) кухонны посуд (гаршкi, латкi, патэльнi, церлы) 
2) посуд для захоўвання i транспартытоўкi прадуктаў (гладышы, збанкi, 

глякi, спарышы) 
3) сталовы посуд (мiскi, кубкi, чашкi, паўмiскi) 
4) дэкаратыўная керамiка (букетнiкi, попельнiцы, талеркi) 
5) цацкi 
6)  вырабы гаспадарчага прызначэння (рукамыйнiкi, дымокуры, 

комiны) 
7) кафля. 
Ткацтва - адно з найбольш распаўсюджаных i старажытных раместваў 

беларусаў. У X - XIII ст. ст. ткацтва на тэрыторыi Беларусi было пашыранай 
з’явай. 

У XVII ст. ткацтва выйшла за рамкi хатняга занятку i набыло рысы 
промыслу. 

Сыравiнай для ткацтва служылi лен, воўна, радзей пянька. Ткалi 
адзенне, ручнiкi, абрусы, тканiны, дываны. 

Для Заходняга Палесся характэрны цэлы комплекс тканых вырабаў, 
аснову якога складаў традыцыйны  касцюм . На Усходнiм Палессi ткачыхi 
перавагу надавалi ручнiкам. Для тканiн Падняпроўя характэрна яркая 
дэкаратыўнасць, арнаментальная насычанасць, выкарыстанне розных тэхнiк 
ткання. Узорнае ткацтва Паазер’я фармiравалася пад уплывам культурна-
эканамiчных сувязей з прыбалтыйскiмi землямi i паўночна-заходнiмi раенамi 
Расii. Ткацтва Панямоння  не вызначалася ўстойлiвымi традыцыямi: тут 



замена сялянскага касцюма на гарадскi адбылася значна раней, чым на 
астатней тэрыторыi Беларусi. Народнае ткацтва Цэнтральнай Беларусi 
ўвабрала  ў сябе некаторыя рысы ткацтва суседнiх рэгiенаў. 
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Тэма 5.  Беларускае народнае жылле. 
 

Пытаннi: 
1. Пасяленнi: 
а) асноўныя  традыцыйна-гiстарычныя тыпы сельскiх пасяленняў на Беларусi; 
б) планiроўка сельскiх пасяленняў 
в) памеры пасяленняў 
2. Тыпы забудоў: 
а) вяночны двор; 
б) пагонны двор; 
в) двор з незвязанымi пабудовамi 
3. Будаўнiчыя матэрыялы i канструкцыi. 
4. Iнтэр’ер жылля. 
5. Планiроўка традыцыйнага сялянскага жылля. 
6. Гаспадарчыя пабудовы. 
7. Абрады, звычаi i павер’i, звязаныя з жыллем. 
 
1. Беларусь як пэўны прыродны-ландшафтны рэгiен Усходняй Еўропы 

ў ходзе гiстарычнай эвалюцыi набыла структуру рассялення, характэрную 
для лясной, земляробчай паласы.  

Адным з тыпаў сельскiх паселiшчаў IX - XI ст. ст., характэрных для 
ўсяго ўсходнеславянскага арыала, быў пагост. Можна меркаваць, што 
першапачаткова пагостамi называлiся тэрыторыi, якiя абкладвалiся данiнай. 
Паселiшчы гэтай тэрыторыi ўтваралi пагост - акругу. З цягам часу ў пагосце 
фармiравалася цэнтральнае паселiшча - з маенткамi феадала, царквою i г. д. 
Узнiкаў своеасаблiвы пагост - цэнтр. Тыпалагiчнымi прыметамi пагостаў-
цэнтраў былi наяўнасць царквы з абшчыннымi могiлкамi i сядзiбай святара, 
сельскай забудовай вакол цэнтра, сельскага прыходу, некалькiх весак, што 
ўтваралi акругу. 



Знiкненне пагоста можна прымяркоўваць да перыяду канчатковага 
запрыгоньвання абшчынных земляў (XIII - XIV ст. ст.).З той пары пагост як 
тып паселiшча трансфармiруецца ў вiдавы тапонiм. 

Ужо ў XI - XII ст. ст. жыхары сельскай абшчыны вымушаны ставiць 
свае дворышчы на “запрыгоненных” землях, часам па суседству з панскiм 
дворам. Узнiкае новы тып паселiшча - прыналежная ўладальнiку веска (сяло). 
У адрозненнi ад пагоста не абшчынны, а вотчынны цэнтр. Галоўная 
прыкмета сяла - наяўнасць панскага маентка. Селы як тып пасялення 
аказалiся досыць доўгавечнымi. Больш доўгi гiстарычны лес абумовiў i 
больш развiтую структуру забудовы сяла. 

Вядомы i шэраг iншых гiстарычных тыпаў паселiшчаў, якiя не 
з’яўлялiся грамадскiмi цi вотчынымi цэнтрамi. Яны ўзнiклi адасобленнымi 
адзiнкамi побач з пагостамi i селамi. Часта ў iх сялiлiся маладыя сем’i, 
адзеленыя ад бацькоў, а таксама розны служылы люд, былыя вайскоўцы i г. 
д. 

Такiя пасяленнi называлiся вескамi. Тэрмiн “веска”  X - XII ст. ст. меў 
шырокае ўсходнеславянскае распаўсюджанне. Да XVI ст. рускiмi i украiнцамi 
термiн “весь” быў страчаны. Можна меркаваць, што ў XII ст. тэрмiн “весь” 
быў блiзкi па паняцця да тэрмiна “мiр” i ўжываўся ў сэнсе тэрытарыяльнай 
абшчыны. На тэрыторыi Беларусi пасля рэформы 1557 года памiж паняцямi 
“веска” i “сяло” узмацнiлася генетычная сувязь,  што вяло да паступовай 
страты выразных тэрмiналагiчных межаў. У XVII ст., паводле iнвентароў, 
тэрмiн “веска” i “сяло” ужывалiся ў аднолькавай меры. 

У летапiсах i актавых матэрыялах тэрмiн “деревня” часта сустракаецца 
прыкладна з XII - XIV ст. ст., а ўзгадваннi гэтага тыпу сельскага паселiшча 
назiраюцца на два стагодзя раней (XI).  На тэрыторыi Беларусi “дзярэўня” ў 
тэрмiналагiчным  значэннi iснавала да XIX ст., але потым саступiла месца 
агульнаму для Беларусi паняццю “веска”. 

 Старажытным тыпам з’яўляюцця хутары. Сам тэрмiн для Беларусi 
больш познi, прыўнесены ў XIX ст. i пазней, пад час сталыпiнскай, а потым 
польскай хутарызацыi. Аднак ад пачатку другога тысячагодзя шырока 
iснавалi ў беларускiх рэгiенах аналагiчныя гэтаму тыпу аднадворныя 
паселiшчы: дворышчы, двары, аднадворкi. Масавае скарачэнне колькасцi 
дворышчаў адбылося пад час правядзення валачной рэформы. Хутары канца 
XIX - першых дзесяцiгодзяў XX ст. не звязаны з генезiсам гiстарычных тыпаў 
аднадворных паселiшчаў. Аднак масавае рассяленне асаднiкаў у 20-30-х 
гадах у заходнiх рэгiенах Беларусi iстотна паўплывала на структуру 
рассялення. 

Прычынай узнiкнення слабод на Беларусi з’яўляецца iмкненне 
феадалаў стымуляваць асваенне малапрыдатных для земляробства земляў. 
Другой прычынай стала запусценне цэлых рэгiенаў у вынiку войнаў XVI - 
XVII ст. ст. Былi выданы прывiлеi, паводле якiх пасяленцы на спустошаных 
землях вызвалялiся ад падаткаў на тэрмiн да 20 гадоў. 



Прамым параджэннем валочнай рэформы 1557г. з’яўляюцца засценкi. 
У адпаведнасцi з “Уставай на валокi” у большасцi рэгiенаў ВКЛ быў 
уведзены трохпольны севазварот. Уся сялянская зямля разбiвалася на тры 
палi з дакладна абазначанымi межамi. 

Пасля межавання памiж вымеранымi валокамi заставалiся адрэзкi - 
засценкi (ад слова “сценка” - мяжа, поле севазвароту). Яны звычайна 
знаходзiлiся на краi поля - здавалiся ў арэнду дробнай шляхце, якая сялiлася 
тут сваiмi дварамi.  

Другiм саслоўна-класавым тыпам пасялення шляхты на Беларусi былi 
аколiцы. Аколiцы размяшчалiся непадалек ад весак  i былi абнесены плотам. 

У канцы XV - пачатку XVI ст. ст. у магнацкiх уладаннях пачалi 
стварацца маенткi, зарыянтаваныя на вытворчасць збожжа на продаж. Яны 
атрымалi назву “фальварак” (ад нямецкага bolwerk). Маенткi здавалiся 
арандатарам, якiя абавязвалiся плацiць пэўны падатак. Паводле характару i 
структуры забудовы фальваркi адпавядалi панскiм  маенткам цi заможным 
шляхецкiм засценкам. Да сярэдзiны XVIII ст. iх колькасць на тэрыторыi 
Беларусi значна павялiчвалася. 

У XV - XVI ст. ст. у ВКЛ сфармаваўся своеасаблiвы тып пасялення - 
мястэчка. Слова “мястэчка” (гарадок) з’яўляецца памяншчальнай формай ад 
агульнаславянскага “место” (горад). Паступова яно страцiла свой 
семантычны змест i стала абазначаць пэўны тып пасялення. У XV - XVI ст. 
ст. мястэчкi на тэрыторыi ВКЛ адыгрывалi ролю гандлева-пасрэднiцкiх 
цэнтраў памiж горадам i вескай, уцягваючы ў сферу гандлю шырокiя слаi 
насельнiцтва. 

Планiровачным ядром, асновай камунiкацыйнай сувязi забудовы 
мястэчка з’яўлялася гандлевая плошча. Асблiвасцi ландшафта-планiровачных 
структур мястэчак Беларусi дазваляюць вылучыць усходнi i заходнi рэгiены. 

 У розныя гiстарычныя перыяды на Беларусi склалася некалькi тыпаў 
забудовы сельскiх пасяленняў: скучаная (бессiстэмная), або гняздовая, 
лiнейная (радковая), вулiчная i iнш. 

 Па памерах i шчыльнасцi паселiшчаў па тэрыторыi Беларусi 
вылучаюцца тры рэгiены: 

1. Палескi з перавагаю буйных (ад 100 да 300) i звыш буйных (ад 500 i 
больш) паселiшчаў. 

2. Сярэднябеларускi з колькасцю двароў у паселiшчах сярэднiх i 
буйных памераў каля 30 i звышбуйных - больш за трыста. 

3. Паазерскi. Гэта вялiкi рэгiен, якi на пачатку XX ст. меў бессiстэмную 
структуру сельскага расялення з паселiшчамi, сярэднi памер якiх складаў 10-
15 двароў. 

Колькасная структура паселiшчаў захаду Паазер’я i поўначы 
Панямоння набыла стракатасць у вынiку развiцця хутарской сiстэмы i 
рэгiянальных транспартных камунiкацый, арыентацыi аграрнай гаспадаркi у 
XIX ст. на вытворчасць прамысловых культур. 



2. Узаемасувязь i размяшчэнне на сядзiбе жылых i гаспадарчых 
пабудоў, арыентацыя хаты адносна вулiцы вызначаюць  характар сядзiбнай 
забудовы, яе тып i архiтэктурны ансамбль. 

З усей разнастайнасцi сялянскiх сядзiб для Беларусi найбольш 
характэрны тры асноўныя тыпы двара - вяночны, пагонны i двор з 
незвязанымi пабудовамi. Усе астатнiя (Г i П - падобныя i iнш.) уяўляюць 
пераходныя формы ад аднаго тыпа да другога. 

Вяночны двор. Пры вяночнай забудове комплекс жылых i наспадарчых 
будынкаў складаў правiльны або прадаўгаваты чатырох вугольнiк, усе 
пабудовы ў якiм былi звязаны памiж сабою. 

Парадак размяшчэння гаспадарчых пабудоў быў наступным: да хаты 
амаль заўседы прыбудоўвалiся сенцы аднолькавай шырынi з ею, да сенцаў - 
варыўня або камора. Часам адразу ж за сенцамi ставiлася, другая хата. Да 
варыўнi або каморы непасрэдна прыбудоўваўся хлеў з асобным уваходам са 
двара. Паралельна гэтай лiнii пабудоў таксама ў рад i шчыльна адзiн да 
другога ставiлiся клець (свiран), хлявы. Уваход у клець абавязкова 
знаходзiўся супраць вакон хаты. Тарцовыя прамежкi памiж двума радамi 
будынкаў замыкалiся пуняй або паветкамi, а з вулiцы -  глухiмi варотамi i 
брамкай. 

У другой палове XIX - пачатку XX ст.  вяночная забудова пераважала ў 
паўночна-усходняй частцы Беларусi (Вiцебская, Магiлеўская i часткова 
Гомельская вобласцi),  радзей сустракалiся ў цэнтральных рэгiенах (Мiнская 
вобласць) i толька спарадычна i значна пазней ў заходняй i паўднева-
заходняй Беларусi (Гродзенская i Брэсцкая вобласць). 

Пагонны двор. Значная частка Беларускага Палесся i iншыя раены 
Брэсцкай i Гродзенскай абласцей уваходзяць у зону распаўсюджання 
пагоннага двара. 

Пагонную сiстэму забудовы можна падзялiць на два тыпы: аднарадны i 
двухрадны. Пры аднараднай забудовае жылле i гаспадарчыя збудаваннi 
ўтвараюць адзiн рад (пагон). 

У большасцi выпадкаў усе гаспадарчыя пабудовы шчыльна прымыкалi 
да хаты i былi накрыты агульнай страхой. 

Пры аднараднай забудове на першым месцы ад вулiцы звычайна ставiлi 
хату з сянцамi, за iмi - варыўню, клець, паветку, а затым - некалькi хлявоў для 
жывелы. 

Другi тып пагоннай забудовы - двухрадны двор, у якiм усе пабудовы на 
сядзiбе ставiлiся ў два паралельныя рады. У адным размяшчалася хата з 
сенцамi. Да сенцаў напасрэдна прымыкала варыўня або клець. У гэтым радзе 
маглi знаходзiцца i iншыя гаспадарчыя пабудовы-паветка, аўчарня i г. д. 
Хата, сенцы i варыўня звязвалiся памiж сабой унутраннымi дзвярыма. На 
супрацьлелым баку  двара шчыльным радам размяшчалiся ўсе астатнiя 
гаспадарчыя збудаваннi: клець, потым розныя па прызначэнню хлявы. 

Двор з незвязанымi пабудовамi. У асобную групу можна выдзялiць 
сядзiбы з незвязанымi пабудовамi, калi жылыя i гаспадарчыя будынкi 



ставiлiся напэўнай адлегласцi адзiн да аднаго. Яны з’явiлiся параўнальна 
нядаўна. Этнаграфiчная лiтаратура канца ХIХ-пачатку ХХ ст. дае вельмi мала 
звестак аб дварах з гэтым тыпам планiроўкi. Такi тып пабудоў найбольш 
распаўсюджаны у Мiнскай, Гродзенскай, Брэсцкай i ў меньшай ступенi ў 
Гомельскай абласцях. Размяшчэнне гаспадарчых пабудоў хаця б з 
нязначнымi прамешкамi памiж будынкамi было абумоўлена перш за усе 
мерамi супраць пажарнай засцярогi i ў нейкай ступенi агульным 
паляпшэннем санiтарна-гiгiенiчнага стану вескi.  

3. Беларусь на працягу многiх вякоў была краем драўлянага дойлiцтва. 
Дрэва з’яўлялася адзiным будаўнiчым матэрыялам у весцы i амаль адзiным у 
горадзе. У беларусаў будаўнiцтва хаты пачыналыся з выбараў пляцоўкi i 
дастаўкi на месца будаўнiчых матэрыялаў. Для жылля выкарыстоўвалi сасну, 
радзей ялiны i толькi на поўднi у некаторых раенах Брэстчыны-алешыну i 
асiну. 

Традыцыйнай i адзiнай тэхнiкай драўлянага будаўнiцтва на Беларусi 
была зрубная тэхнiка. Злучалi бярвеннi ў вянках пры дапамозе ўрубкi аднаго 
бярвення у другое па вуглах зруба сярод спосабаў замацавання вянкоў хаты 
было злучэнне бярвенняў: “у чашку”, “у просты замок”, “у каню”, “ чысты 
вугал”.  

4. Разнастайныя прадметы паўсядзеннага ужытку, падручныя сродкi, 
прылады працы, падсобны iнвентар, мэбля размяшчалiся ў сiстэме дваровых 
пабудоў у пэўным парадку i паслядоўнасцi, утвараючы памiж сабой 
функцыянальную i кампазiцыйную сувязь.  

Курная хата шырока бытавала да 60-70-х гадоў ХIХ ст. Яна мела высокi 
парог i нiзкiя дзверы. Справа, радзей злева ад уваходу размяшчалася 
глiнабiтная печ без комiна, звярнутая вусцем да падоўжанай (светлай сцяны). 
У куце каля печы знаходзiўся качарыжнiк - месца, дзе стаялi вiлкi (ухваты, 
рагач), драўляная качарга, лапата, памяло i iнш. 

Супраць печы каля уваходу размяшчаўся гаспадарчы вугал (бабiн кут), 
Дзе каля дзвярэй стаяла кадушка для вады з конаўкай, далей на лаве - 
драўляныя ведры, даенка, сальнiцы i iнш. Над лавай на сцяне вісела кухонная 
палiца з  посудам, побач-лыжачнiк. 

Каля вугла печы, звернутага ўнутр памяшкання, знаходзiўся каневы 
стоўб (конь), што служыў апорай для спальнага памосту. Частку памяшкання 
ад тарцовай (кутняй) сцяны займаў спальны памост - пол. 

Нiжэй вокнаў уздоўж сцен ставiлi лавы, якiя сходзiлiся на покуцi. На 
скрыжаваннi лаў, на покуцi, ставiлi хлебную дзяжу. 

Покуць (чырвоны кут) - найбольш шаноўнае месца ў хаце, асвечанае 
устойлiвай традыцыяй духоўнага жыцця. Найбольш устойлiвая сувязь у 
структуры iнтэр’ера - размяшчэнне покуцi па дыяганалi ад печы. Покуць 
сiмвалiчна атаясамлiвалася з усходам i поўднем, у той час як процiлеглы кут 
(дзе стаяла печ) з захадам i поўначу. 

На покуцi стаяў засланы абрусам стол, на якiм звычайна пакiдалi хлеб, 
прыкрыты ручнiком цi абрусам. 



У доўгiя зiмовыя вечары сялянскiя хаты асвятлялiся лучынай, якую 
вымацоўвалi ў спецыяльным прыстасаваннi - лучнiку. 

Мэблiроўка i размяшчэнне разнастайных прадметаў ужытку у хаце ў 
многiм залежалi ад памераў i структуры жылля, а таксама яго суадносiн з 
падсобнымi памяшканнямi - сенцамi, каморай, клеццю, стопкай. 

5. Аднакамернае жылле - гэта зрубная пабудова без сенцаў. Уваход у 
хату быў проста са двара. Рабiўся ен заўседы у вузкай сцяне, процiлеглай 
франтоннай. Яшчэ у ХVIII ст. А. Меер адзначаў бытаванне аднакамернага 
жылля ў беларусаў. У ХIХ ст. яно сустракалася рэдка i часцей за усе як 
часовае памяшканне. 

Двухкамернае жылле утваралася далучэннем да хаты сенцаў, а не у 
вынiку раздзялення аднакамернага на дзве часткi. У Беларусi на працягу 
многiх вякоў двухкамернае жылле (хата+сенцы) было самым 
распаўсюджанным. 

Трохкамернае жылле складалася з хаты, сенцаў i трэцяга памяжкання, 
жылога або гаспадарчага. Трохкамернае жылле - характэрны 
усходнеславянскi тып планiроўкi (хата +сенi+клець). 

Далейшае развiцце трохкамернага памяшкання iшло шляхам 
сегментацыi той плошчы, што ужо есць. 

6. Гаспадарчыя пабудовы - хлеў, гумно, пуня, клець, варыўня, лазня. 
(для самастойнага вывучэння). 

7. Будаўнiцтва жылля ў народнай традыцыi было абстаўлена пэўнымi 
звычаямi, абрадамi, абярэгамi, якiя адзначалi яго важныя iдэйназначымыя 
этапы: выбар месца для жылля, нарыхтоўку i першасную апрацоўку драўнi, 
закладку фундамента, узвядзенне страхi, улазiны або былi звязаны з выбарам 
будаўнiчых матэрыялаў, рэгламентацыяй колькасцi вокнаў, iх арыентацыяй, 
размяшчэннем печы, покуцi i iнш. 

Асобая ўвага надавалася выбару месца для жылля. Пры гэтым гаспадар 
кiраваўся як чыста практычнымi меркаваннямi (суседства, формы уласнасцi, 
характар грунту), так i старажытнымi ўяўленнямi, асвечанымi шматвякавой 
фальклорнай традыцыяй. Не дазвалялася будаваць хаты на скрыжаваннi 
дарог i на закiнутых шляхах, там, дзе ранней стаяла лазня i на тым месцы, дзе 
калiсцi былi знойдзены чалавечыя косцi. Перавага аддавалася ранней 
абжытым, выпрабаваным мясцiнам, дзе ужо калiсцi стаяла хата i тым месцам, 
якiя аблюбоўвала сабе для адпачынку рагатая жывела. 

Даволi iстотная ў народным дойлiдстве былi выбар i нарыхтоўка 
будаўнiчага матэрыялу. 

Пачатак будаўнiцтва прымяркоўвалi да пэўнай каляндарнай даты, што 
мела асобае сiмвалiчнае значэнне - канец Вялiкага посту, маладзiковая фаза 
месяца, бабiна лета i iнш. Найбольш спрыяльнымi днямi для пачатку 
будаўнiцтва лiчылiся аўторак i чацьвер; панядзелак, а ў некаторых раенах i 
сераду адносiлi да “цяжкiх дзен”. 

Асоба рытуальны сэнс надаваўся закладцы першага вянца (закладзены). 



Узвядзенне страхi у народнай традыцыi расцэньвалася як асобны этап з 
уласцiвымi яму рытуальнымi нормамi. Хата лiчылася закончанай, калi ў ей 
была зроблена печ. 

Наваселле (улазенi, уваходзiны) у народнай традыцыi расцэньвалася як 
вялiкая сямейнае свята, што па сваiм значэнням наблiжалася да вяселля. 
Цырымонiя пераходу у новую хату са старай завяршала сабой складаны цыкл 
будаўнiчых абрадаў. 

Уся разгалiнаваная сiстэма звычаяў i павер’яў уваходзiла сваiмi 
каранямi ў глыбокую старажытнасць, адлюстроўваючы устойлiвасць 
славянскiх язычнiцкiх культаў. 
Литаратура:  
Байбурин А. К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. Л., 1983. 
Беларускае народнае жылле. Мн., 1973. 
Беларусы. Т. 2. Дойлiдства. Мн.,. 1997. 
Лакотка А. I. Нацыянальныя рысы ў беларускай архiтэктуры. Мн., 1999. 
Пилипенко М. Ф. Этнография Белоруссии. Мн., 1981. 
Цiтоў В. С. Народная спадчына . Мн., 1994. 
Этнаграфiя Беларусi. Энцыклапедыя . Мг., 1989. 
Якимович Ю А. Зодчество Белоруссии. Мн., 1991. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Тэма: Традыцыйная  культура харчавання беларусаў. 
 

Пытаннi: 
1.  Гiсторыя вывучэнне культуры харчавання ў беларускай этналогii. 
2.  Структура традыцыйнай культуры харчавання. 
3.  Стравы ў сiстэме харчавання беларускага этнасу. 
4. Спосабы i прыемы прыгатавання страў. 
5. Тыпалогiя трапез у традыцыйнай культуры харчавання. 
6.  Нардны застольны этыкет беларусаў.  
 

1. У гiстарыяграфii, звязанай з вывучэннем беларускай народнай 
кулiнарыi, можна ўмоўна выдзялiць некалькi перыядаў. 

На працягу XIX - пачатку XX ст. iшоў працэсс назапашвання 
фактычнага матэрыялу па культуры харчавання беларусаў. Матэрыялы па 
ежы ў асноўным публiкавалiся ў мясцовых выданнях i давалi характарыстыку 
харчавання насельнiцтва ў асобных губернiях i паветах. Вялася збiральнiцкая 
работа, прычым не было адзiнства ў разуменнi прадмета даследавання i 
методыкi збору матэрыяла. 

Аўтары пры апiсаннi ежы звычайна ўказвалi састаў прадуктаў, 
падкрэслiвалi перавагу прадуктаў раслiннага паходжання, адзначалi 
найбольш пашыраныя стравы,  паведамлялi прыкладнае меню той цi iншай 
мясцовасцi, давалi апiсанне святочных i абрадавых страў (Севяргiн В. М., 
Кiркор А., Семянтоўскi А. М., Кручкоўскi Ю., Шэйн П. В., Нiкiфароўскi М. 
Я., Раманаў Е. Р. i iнш.). 

 У 20-я гады XX ст. была працягнута работа па вывучэнню  
традыцыйнай ежы насельнiцтва Беларусi, з’явiўся шэраг прац, у якiх знайшлi 
адлюстраванне якасць харчавання розных груп насельнiцтва, а таксама 
змены, якiя адбылiся ў харчаваннi за пэўны прамежак часу (Каляда А., Соркiн 
А., Патцыенка П., Рубiльнiк). 

Этнаграфiчнае даследаванне традыцыйнай  культуры харчавання  
пашыралася з 50-х гадоў XX ст. З’явiлiся працы, у якiх традыцыйная ежа 
разглядаецца ў яе гiстарычным развiццi (Грынблат М. Я., Малчанава Л. А., 
Корзун I. П.), паказаны мiжнацыянальныя сувязi ў галiне харчавання (Корзун 
I. П.), вывучалася ежа i хатняе начынне, пачынаючы з XVI ст. (Малчанава Л. 
А.), разглядаюцца лакальна-тыпалагiчныя асблiвасцi страў беларускай 



народнай кулiнарыi (В. С. Цiтоў), культура харчавання  беларусаў у 
параўнаннi з культурай харчавання славян (Машынскi К., Зяленiн Дз. К.). 

Накопленныя звесткi дазволiлi  стварыць усеагульняючыя працы па 
кулiнарыi беларусаў, якiя апублiкаваны ў адпаведных тамах серыi “Народы 
свету” (Народы Еўрапейскай часткi СССР, 1968.), “Этнаграфiя ўсходнiх 
славян”, “Народы i культура” (“Беларусы. М., 1998.”). 

2. Традыцыйная  культура харчавання з’яўляецца адным з элементаў 
матэрыяльнай культуры этнасу. Яна ўяўляе сабой сукупнасць наступных 
кампанентаў: набор прадуктаў i стравы, якiя з iх гатуюць (у тым лiку 
святочныя i абрадавыя), тэхналогiя прыгатавання, майстэрства асобы, якая 
гатуе, трапезы, час i парадак iх выканання; правiлы паводзiн, звязаныя з 
прыгатаваннем i ўжываннем ежы; прадметы хатняга начыння. 

У адрозненнi ад iншых частак матэрыяльнай культуры (напрыклад, 
жылля, адзення) культура харчавання найбольш трывала захоўвае сваю 
этнiчную спецыфiку i ў меншай ступенi падвергнута зменам. Яна выступае як 
важная крынiца пры даследаваннi многiх спрэчных пытанняў этнiчнай 
гiсторыi. 

Народная кулiнарыя залежыць ад многiх фактароў, сярод якiх можна 
вылучыць фактары вышэйшага i нiжэйшага ўзроўняў.  Да фактараў 
вышэйшага ўзроўню адносяцца: прыродна-геаграфiчны, сацыяльна-
эканамiчны; гiсторыка-культурныя традыцыi; сезоннасць. Сярод фактараў 
нiжэйшага ўзроўню можна вылучыць: наяўнасць i даступнасць зыходных 
сыравiнных кампанентаў, узровень развiцця навыка i ведаў у галiне 
кулiнарнага майстэрства, уплыў запазычанняў i iнш. 

Для асобнага этнасу або часцей нават для пэўнага рэгiену, населеннага 
блiзкiмi па культуры этнасамi, характэрна свая, выпрацаваная стагоддзямi, 
сiстэма харчавання. 

3. У структуры народнай кулiнарыi важнае месца займаюць стравы. 
Яны найбольш хутка i адчувальна рэагуюць на змены ў гiстарычным i 
сацыяльна-эканамiчным развiццi. Структура ж самiх страў залежыць ад 
кампанентаў, якiя пастаўляе мясцовая гаспадарка, а гаспадарка беларусаў 
насiла пераважна земляробчы характар. Аснову яе складала вытворчасць 
зернавых. Археалагiчныя матэрыялы сведчаць, што ўжо ў XI - XIII ст. ст. на 
тэрыторыi Беларусi вырошчвалi жыта, пшанiцу, ячмень, авес, проса, грэчку. 

Значнае месца сярод прадуктаў харчавання насельнiцтва Беларусi ў  
XIX - пачатку XX ст. ст. займала агароднiна - капуста, буракi, морква, рэпа, 
цыбуля, часнок, хрэн. У XIX ст. беларусы сталi ўжываць у ежу бульбу. 
Пэўную долю ў харчаваннi беларусаў займалi прадукты жывелагадоулi. 
Больш за ўсе спажывалi свiнiну, а ў заходнiх рэгiенах Беларусi - баранiну. 
Значным дапаўненнем да асноўных харчовых прадуктаў, якiя здабывалiся ў 
вынiку заняткаў земляробствам i жывелагадоўляй, былi прадукты 
збiральнiцтва, пчалярства, рыбалоўства i паляўнiцтва. 

У залежнасцi ад састаўляючых кампанентаў выдзяляюць звычайна 
наступныя групы страў - мучныя, рыбныя, стравы з яек. Асобную групу 



складаюць напоi. Аналiз страў традыцыйнай культуры харчавання беларусаў 
паказвае, што большасць з iх былi раслiннага паходжання, мучныя. Самым 
распаўсюджаным прадуктам быў жытнi печаны хлеб. Акрамя чыстага хлеба, 
у баларусаў вядомы таксама градовы, пушны, паловы, бульбяны, мякiнны. 
Градовы хлеб, або градоўка, выпякаўся з непрасеянай жытняй мукi. Калi 
жыта зусiм не прасейвалася, а толькi пасля малацьбы выкiдалiся дробная 
салома, пустыя каласы, смецце, то мука з такога жыта iшла на прыгатаванне 
мушнога хлеба. Пловы хлеб выпякалi з двух палавiн, адной з якiх было жыта, 
а другой - ячмень, авес, грэчка, пшанiца, узятыя паасобку або змешаныя ў 
пэўных долях. У гады дрэннага ўраджая збожавых выпякалi бульбяны хлеб, 
якi складаўся з жытняй мукi i тоўчаной або на тарцы  перацертай сырой 
абабранай бульбы. Хлеб, якi спецыяльна выпякаўся для - якой небудзь 
урачыстасцi, называўся караваем. 

Апрача хлеба, з таго ж цеста, замешанага i падышоўшага, пяклi лапуны, 
сачнi, ляпнi. 

З ледзь укiсшага цеста гатавалi драгоны, лодкi, крывянiкi. Шырока 
распаўсюджанымi былi блiны, мучныя вырабы ў выглядзе кольцаў, якiя 
гатавалi з варонага цеста, называлiся абаронкамi. 

З аўсянай мукi гатавалi кiсель. З розных вiдаў мукi гатавалi баўтуху i 
калатуху. З аўса рабiлi талакно. Улюбленай мучной стравай была саладуха, 
якую звычайна ўжывалi ў час посту. Адной з распаўсюджаных страў была 
зацiрка. Для беларускай народнай кулiнарыi характэрны мучныя вырабы, 
вядомыя пад назвай клецкi. Традыцыйнай стравай беларусаў быў кулеш. З 
аўсянай або грэцкай мукi гатавалi камы.  Па тэхналогii прыгатавання блiзкой 
да саладухi была кулага, але для прыгатавання апошняй выкарыстоўвалi 
ягады. Ва ўсходнiх раенах Палесся з мукi пяклi лазанкi, цыганкi i iнш. 

Крупяныя стравы. Найбольш пашыранай была каша. Яе варылi з 
грэцкiх, ячных, прасяных, аўсяных i жытнiх круп. З круп гатавалi таксама 
крупеню або крупнiк - крупяны суп. Крупяныя стравы (груца, гушча, куцця) 
мелi шырокае абрадавае прызначэнне. 

З агароднiных страў вядомы былi “капуста”, “буракi”, “бацвiнне”, 
“халаднiк”, суп з морквы i бручкi. З другой паловы XIX ст. адным з асноўных 
прадуктаў харчавання становiцца бульба. Найбольш ужываемай была 
вароная неабабраная бульба (бульба ў мундзiрах).  З таркаваннай масы 
гатавалi дранiкi, галушкi, бабку, клецкi, бульбяныя блiны. З мясных 
прадуктаў i страў вядома -сала, каўбасы, кумпякi, верашчага, студзень, 
пячыста i iнш.  

З малака рабiлiся сыры, тварог, смятана, масла. 
Рыбу варылi, смажылi , вялiлi на сонцы, марынавалi i салiлi. У 

памiнальныя днi i ў днi пасту гатавалi рыбны студзень. Абавязкова была 
рыба на куццю , асблiва (селядцы). 

Сярод напояў найбольш распаўсюджаным быў хлебны квас. Гатавалi 
квас таксама з бярозавага соку (бяразавiцу), квас з груш, яблык. 



З сушаных яблык i груш - дзiчак варылi ўзвар. Здаўна на Беларусi 
варылi мядуху,  якая вядома пад назвай мядавуха, медунiца. Да старажытных 
напояў належыць пiва. 

4. Спосабы i прыемы прыгатавання страў найбольш ярка 
адлюстроўваюць этнiчныя асблiвасцi ежы. Тэхналогiя прыгатавання 
залежыць ад многiх фактараў i прычын, сярод якiх найбольш важнымi 
з’яўляюцца: накiраванасць гасадаркi i выпрацаваная этнiчная традыцыя. 
Можна нават гаварыць аб сувязi i залежнасцi тэхналогii прыгатавання з 
гаспадарча-культурным тыпам, сярод асноўных спосабаў i прыемаў 
гатавання ежы найбольш  вядомы варка, пячэнне, тушэнне, тапленне. Для 
традыцыйных прыемаў беларускай кухнi ў XIX ст.  найбольш характэрны 
варка i запяканне. Этнаграфiчныя матэрыялы XIX ст. дазваляюць вылучыць 
некалькi груп прадуктаў, якiя выконвалi пэўную ролю ў час прыгатавання 
страў i якiя надалi беларускай народнай кулiнарыi адметную асаблiвасць: 

1) прываркi, 2) закалоты, 3) вологi, 4) закрасы, 5) прысмакi. 
Для традыцыйных прыемаў прыгатавання ежы для беларускай кухнi 

характэрна запяканне цэлай нагi (акорка), цэлага страўнiка, цэлага гуся, 
цэлай рыбiны, або наадварот, змяльчэння, здрабнення, рсцiранне прадукта, 
гэта значыць пераўтварэнне яго да цяплавой апрацоўкi ў масу, незалежна ад 
таго, мяса гэта,  агароднiна цi грыбы. Прыкладам страў прыгатаваных 
першым спосабам з’яўляецца пячыста, кумпяк, смажаны гусь, парася i г. д. I 
другога спосабу - стравы з таркаванай бульбы “дранiкi, клецкi, калы i г. д.”, 
каўбасы. 

Нацыянальная спецыфiка ў галiне тэхналогii прыгатавання большасцi 
традыцыйных страў заключаюцца ў тым, што вельмi часта з якога-небудзь 
аднога вельмi звычайнага i простага прадукту (жытняй мукi, аўса, бульбы, 
свiнога мяса) пры складанай, адносна працяглай i звычайна камбiнаванай 
(халоднай i цеплай) апрацоўцы атрымлiваецца вялiкае мноства смачных 
страў . Класiчны прыклад - бульба , калi з яе шляхам выкарыстання многiх 
аперацый (дабаўленне важкасцi або адцэжвання, запраўкi тлушчам, 
спалучэнне з iншымi кампанентамi) можна прыгатаваць некалькi дзесяткаў 
страў. 

 У XIX ст. у беларусаў добра яшчэ захаваўся старажытны спосаб варкi 
ежы з дапамогай гарачых камянеў. Такiм спосабам па звестках Ю. 
Крачкоўскага, у 1872 годзе беларусы Вiленскай губернii гатавалi талакно: 
авес парылi з дапамогай камянеў. 

Для беларускай народнай кулiнарыi характэрны спосаб квашання 
капусты, буракоў, яблыкаў i г. д. Акрамя спосабу квашання агароднiны, для 
традыцыйнай культуры харчавання характэрна саленне. 

Большасць традыцыйных страў гатавала жанчына, члены сям’i i 
грамадства наогул вельмi патрабавальна ставiлiся да ўменняў i навыкаў 
жанчыны ў галiне кулiнарыi, хоць саму гэту працу лiчылi нязначальнай ў 
парўнаннi з працай аратага: “З качаргой - не з сахой”. 



5. Трапеза ўяўляе сабой спажыванне некалькiх страў у пэўнай 
паслядоўнасцi, уключаючы напоi.  Асноўную функцыянальную нагрузку 
выконваюць штодзенныя трапезы. Яны ўтвараюць ядро ўсей сiстэмы 
харчавання этнасу. Святочна-абрадавая трапеза с самага пачатку ўзнiкла як 
“апазiцыя” штодзеннай. Для свят заўседы было характэрна ўжыванне больш 
багатай i разнастайнай ежы. У залежнасцi ад часу прыему ежы можна 
вылучыць ранiшнiя, дзенныя, вячэрнiя трапезы, у залежнасцi ад месца 
прыему - хатнiя, палявыя, грамадскiя, трапезы ў часцях. 

Этнаграфiчныя матэрыялы сведчаць, што для беларускай народнай 
кулiнарыi ў XIX - пачатку XX ст. ст. характэрны чатыры штодзенныя 
трапезы: снеданне (сняданак), абед, палудзень (падвячорак) i вячэра. 
Паказчыкам часу для кожнай трапезы, калi збiралася ўся сям’я або большая 
яе частка, у кожнай сям’i i ў весцы ў цэлым былi: завядзеная традыцыя (“а 
так дзяды нашы рабiлi”),  месцазнаходжанне сонца на небе, вясновы 
хранометр у вобразе пеўня. Час i ход трапезы мянялiся ў перыяд выканання 
палявых работ, а таксама значна адрознiвалiся зiмой i летам. 

Акрамя свайго непасрэднага прызначэння - задавальнення чалавечага 
арганiзма ў ежы - трапеза выконвае i iнщыя функцыя. Ална з iх - 
дыдактычная, звязаная з традыцыямi народнай педагогiкi. Менавiта за 
сталом, калi збiраюцца ўсе члены сям’i, перадаецца ад старэйшага пакалення 
малодшаму набыты вопыт, пэўныя веды, сямейныя традыцыi, засвойваюцца 
нормы маралi i правiлы паводзiн. 

Ад штодзенных карэнным чынам адрознiвалiся святочна-абрадавыя 
трапезы. Сярод iх можна вылучыць: 

- трапезы звязаныя са святамi i абрадамi каляндарнага цыклу 
(калядныя, вялiкоднае i г. д.). 

- трапезы звязаныя са святамi i абрадамi  сямейнага цыклу (вясельнiк, 
радзiнныя, памiнальныя). 

Для каляднай абраднасцi харктэрныя тры абрадавыя трапезы (куццi): 
посная (вялiкая) - перад першым днем свята; багатая (тоўстая, шчодрая) - 
перад Новым годам i посная (галдодная, вадзяная) - перад Водахрышчам. 
Асноўнай стравай на каляднай вячэры была куцця. Яна адыгрывала 
сiмвалiчную ролю. Куцця варылася з цэлых зярнят i была сiмвалам 
несмяротнасцi, вечнасцi жыцця. 

Галоўнае месца на вялiкодным стале займалi кулiчы i пафарбаваныя 
яйкi. Яйка было ўвасабленнем пачатку жыцця, працягвання роду, абнаўлення 
прыроды. 

Асноўная функцыя трапез, звязаных са святамi каляндарнага цыкла, - 
камунiкатыўная, гэта значыць функцыя аб’яднання людзей у тым цi iншым 
абрадзе. 

Асноўным абрадавым печывам на вясельным стале быў каравай, або 
вясельны пiрог. Абрадавай стравай  на хрэсьбiнах была бабiна каша. 
Памiнальныя трапезы ўтвараюць дзве групы. Першую складаюць тыя, што 
адбывалiся ў дзень пахавання, на трэцi, зрэдку - шосты, дзевяты, саракавы 



дзень, праз паўгода i год пасля смерцi чалавека i насiлi ў асноўным сямейны 
характар. Абавязковай была спецыяльная абрадавая страва - канун (канон), 
колiва (полiва, колыва), куцця, сыта, клецкi. Другую групу складаюць 
памiнальныя трапезы ў адпаведнасцi з народным каляндаром. Адбывалiся 
яны некалькi разоў у год: вясной (радаўнiца, Наўскi Вялiкдзень), летам 
(траецкiя дзяды), восенню (змiтраўскiя, асенiны), зiмой (масленiчныя дзяды). 

6. Нормы i правiлы паводзiн, звязаныя з прыгатаваннем i ўжываннем 
ежы называюцца  народным застольным этыкетам. Беларускi этнограф М. Я. 
Нiкiфароўскi вызначае iх тэрмiнам “людскасцi”. Гэта “тыя ўмоўныя звычаi i 
абраднасць, якiя прыняты ўсюды i парушэнне якiх есць парушэнне 
грамадскiх правiл прыстойнасцi, што сведчыць аб дрэнным выхаваннi”. 

Еслi за сталом у XIX- пачатку XX з адной агульнай мiскай i толькi ў 
вялiкiх сем’ях дзяцей садзiлi есцi асобна. 

За сталом елi моўчкi, у некаторых мясцовасцях забаронена было нават 
усмiхацца, не кажучы ўжо аб смеху. Калi хто з дзяцей парушаў “правiлы 
людскасцi”, то атрымлiваў лыжкай па лбе. 
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Тэма  Беларускае народнае адзенне. 
 

Пытаннi : 
1. Гiсторыя вывучэння  беларускага народнага адзення. 
2. Жаночы касцюм 
    а) агульны комплекс i яго састаўныя часткi 
    б) галаўныя ўборы 



3. Мужчынскi касцюм 
     а) агульная характарыстыка комплексу 
     б) галаўныя ўборы 
4. Верхняе адзенне i абутак 
 

1. Народны касцюм - адна з важнейшых частак матэрыяльнай 
культуры, каштоўная крынiца для даследавання этнiчнай гiсторыi народа. 

Народнае адзенне цесна звязана з гiсторыяй народа, з укладам яго 
жыцця, а таксама з прыроднымi i сацыяльнымi ўмовамi. 

Найбольш грунтоўныя даследаваннi па народным адзеннi пачалi 
з'яўляцца ў канцы ХIХ i , у асноўным у ХХ ст. Да гэтага часу звесткi аб 
народным адзеннi наогул i аб беларускiм у прыватнасцi былi раскiданы па 
шматлiкiх артыкулах, зборнiках i дакументах. 

Найбольш раннiя звесткi аб беларускiм народным адзеннi адносяцца да 
XVI ст. У “Статуце Лiтоўскiм” ( 1588 ) пералiчваюцца некаторыя прадметы 
верхняга адзення ( сярмягi, футры ), галаўныя ўборы ( намiткi ) i iнш. 

У некаторых судовых актах, актах па падзелу маёмасцi, завяшчаннях i 
iншых дакументах XVI-XVII стст., апублiкаваных у шматомных выданнях 
Вiленскай археаграфiчнай камiсii, маюцца звесткi аб асобных прадметах 
касцюма феадалаў i гараджан, а ў радзе выпадкаў i сялян. 

Цiкавыя звесткi аб адзеннi можна знайсцi ў мытных кнiгах беларускiх 
гарадоў: Брэста, Магiлева, Вiцебска i iнш. 

У вялiкай працы I. Георгi ёсць малюнак беларускага касцюма, па якiм 
можна скласцi агульнае ўяўленне аб комплексе адзення таго часу на 
Магiлёўшчыне. 

Значныя матэрыялы па беларускiм адзеннi публiкавалiся ў розных 
польскiх выданнях. 

Сiстэматычнае збiранне матэрыялаў па адзеннi пачынаецца з часу 
заснавання Рускага геаграфiчнага таварыства у 1845 г. 

Шмат звестак змешчана ў радзе этнаграфiчных прац другой паловы 
XIX ст. i пачатку ХХ ст., якiя ўяўляюць сабой апiсанне  асобных вёсак , 
раёнаў, вялiкiх абласцей. Цiкавыя звесткi па адзеннi ў розных месцах 
Беларусi парэформеннага перыду абагульнены ў капiтальных працах 
П.В.Шэйна, М.Я.Нiкiфароўскага, Е.Р.Раманава. 

Адзенне шэрагу палескiх вёсак Беларусi апiсана ў манаграфiях 
I.Сербава i ў артыкулах, змешчаных на старонках польскiх выданняў. 

Адным з першых матэрыялы па народным адзеннi ўсходнеславянскiх 
народаў у якасцi крынiцы для даследавання iх этнiчнай гiсторыi выкарыстаў 
Дз. К. Зяленiн. Шмат увагi беларускаму адзенню адведзена ў грунтоўнай 
працы Г.С.Маславай, прысвечанай адзенню ўсходнеславянскiх народаў. 

Адзенне беларусаў разглядаецца ў манаграфiях Л.А.Малчанавай 
“Очерки материальной культуры белорусов XVI-XVIII вв.” ( Мн.,1981 ), 
“Материальная культура белорусов” ( Мн.,1968 ). 



З 1965 г. сектар этнаграфii IМЭФ Нацыянальнай Акадэмii навук 
Беларусi сумесна з акадэмiяй навук Украiны i Малдавii распачаў вялiкую 
працу па стварэннi рэгiянальнага гiсторыка-этнаграфiчнага атласу. 
Матэрыялы, сабраныя ў вынiку экспедыцый, саставiлi аснову манаграфii 
“Беларускае народнае адзенне” ( 1975 ). Аўтары : Л.А. Малчанава, Г.М. 
Курыловiч, В.М. Бялявiна, Г.I. Дулеба, Ю.С. Сяргеенка  . 

Матэрыялы па адзеннi былi выкарыстаны для гiсторыка-этнаграфiчнага 
раянiравання матэрыяльнай культуры беларусаў ( В.С. Цiтоў. Народная 
спадчына, 1994 ). 

Зараз калектыў беларускiх этнографаў завяршае працу над 
абагульняючым томам па традыцыйным беларускiм касцюме, якi выйдзе ў 
серыi “Беларусы” ( пачала выходзiць з 1995 г. ). 

2. На фармiраванне тыпалогii адзення ўплываюць самыя розныя 
фактары:  

1) навакольная прырода i клiмат ; 
2) эканамiчныя ўмовы грамадства ; 
3) палавая прыналежнасць ; 
4) узрост ; 
Найважнейшай адзнакай, па якой вызначаецца этнаграфiчны тып 

народнага адзення з'яўляецца крой асобных састаўных частак касцюма. 
Крой - гэта пэўнае злучэнне ў адно цэлае асобных канструктыўных 

дэталей з расчлененага на часткi рознай формы i памеру матэрыялу. 
Комплекс жаночага адзення ўключаў : кашулю, спаднiцу, безрукаўку, 

фартух. 
Жаночая кашуля на Беларусi мае некалькi назваў : кашуля, рубаха. 

Тэрмiн “сарочка”, якi пераважаў на ўсёй тэрыторыi Беларусi, 
агульнаславянскi, прычым ва ўсходнiх славян абазначае адзiн i той жа 
элемент касцюма. Раён распаўсюджання тэрмiну “кашуля” займае даволi 
шырокую паласу цэнтральнай Беларусi ад лiтоўскай мяжы на поначы да 
басейну р.Прыпяцi на поўднi. Тэрмiн “рубаха” найбольш часта ўжываўся ў 
паўночных ( Вiцебшчын) i цэнтральных ( Мiншчына ) раёнах. 

Найбольш просты вiд крою - тунiкападобны- для жаночай беларускай 
кашулi др. пал. XIX  - пач ХХ стст. не быў характэрны. 

Жаночая кашуля з палiкамi ва ўсходнiх славян з'яўляецца старажытнай 
формай адзення. Яна шылася з хатняга палатна з дзвюх, трох, чатырох полак. 
Колькасць полак вызначалася шырынёй палатна , якая на Беларусi вагалася 
ад 38-40 да 62-70 см. 

Вельмi распаўсюджаным тыпам  жаночай кашулi ў канцы XIX - пач. 
ХХ ст. становiцца кашуля з гесткай , або на гестцы. 

Другой найважнейшай састаўной часткай беларускага жаночага 
комплексу з'яўляецца спаднiца. Пашытае з даматканага палатна паясное 
адзенне паўсюдна на Беларусi называлася спаднiцай. 

Спаднiцы, якiя шылiся з шарсцяной або паўшарсцяной хатняга вырабу 
тканiны, на Беларусi называлiся часцей за ўсё андаракамi. 



Спаднiца, пашытая з купленай шарсцяной тканiны або тонкага 
крамнага сукна, аднатоннага па колеры - сiняга. зялёнага, часцей вiшнёвага,- 
у сялянскiм асяроддзi ў XIX ст. называлася часцей за ўсё саянам . Адметнай 
асаблiвасцю саяна быў прышыўны лiф. 

У XIX - пач ХХ стст. у Беларусi быў вядомы тэрмiн  “панёва”, якiм 
часцей за ўсё называлi доўгiя да пят спаднiцы, сшытыя ў 4-5 полак з сукна  
хатняга вырабу. Але на ўсходзе Беларусi было вядома i своеасаблiвае 
нясшытае адзенне , якое называлi “панёва”. 

Неабходнай часткай беларускага касцюма ўсiх ўзростаў у святочныя i 
буднiя днi быў фартух. У дачыненнi да гэтай часткi касцюма на Беларусi 
iснаваў тэрмiн “хвартух”, а таксама старажытны ўсходнеславянскi тэрмiн 
“пярэднiк”, якi да гэтага часу сустракаецца таксама паўсюдна, за 
выключэннем шэрагу раёнаў паўднёва-заходняй Беларусi. Тэрмiн “запон” у  
дастасаваннi да фартуха сустракаўся на параўнальна невялiкай тэрыторыi 
паўднёва-ўсходняй Гомельшчыны. 

Тры тыпалагiчнай характарыстыкi фартухоў таксама перш заўсе 
звяртаюць увагу на край . Для Беларусi характэрны палатняныя фартукi 
замацаваныя на талii з дапамогай завязан. Фартух надзяваўся зверху 
спаднiцы. Верх яго хаваўся пад безрукаўку. 

Характэрнай састаўной часткай беларускага жаночага касцюма 
з’яўлялася безрукаўка, якая, як i сшытая спаднiца,, зблiжала беларускi 
касцюм з касцюмам заходнееўрапейскiх народаў. Як нiводная частка 
касцюма, безрукаўка на Беларусi мела шматлiкiя назвы: “кабат”, “гарсэт”, 
“станiк”, “шнуроўка”, “лейбiк”, “кiтлiк”, “нагруднiк”, “каптан” i iнш. 
Найбльш шырокае распаўсюджанне меў тэрмiн “кабат”. На Беларусь, 
верагодней за ўсе, гэты тэрмiн прыйшоў з Польшчы (польск. kabat - камзол, 
кофта, кафтан). У беларусаў былi распаўсюджаны  кароткiя безрукаўкi - да 
талii i доўгiя - нiжэй талii. Безрукаўкi шылiся часцей за ўсе з купленых 
тканiн: сукна, паркалю, тканных гатункаў парчы i аксамiту. Для безрукавак 
падбiралiся даволi яркiя расфарбоўкi: аднатонныя - пунсовыя, зяленыя, 
чырвоныя, бардовыя, сiнiя i ўзорныя - з вялiкiмi яркiмi набiўнымi або 
цiсненымi кветкамi, своеасаблiвасць беларускiм безрукаўкам надавалi 
дадатковыя ўпрыгожваннi. Рабiлiся яны часцей за ўсе на грудзях па краях 
разрэзу, вакол каўняра, вакол оукаўных проймаў i радзей па нiжняму краю i 
на спiне. 

Акрамя безрукавак, якiя з’яўлялiся самастойнай часткай касцюма, на 
Беларусi былi вядомы бузрукаўкi, якiя прышывалiся да спаднiцы, часцей да 
шарсцянога саяна-андарака. 

Нацыянальная своеасаблiвасць беларускага народнага адзення, апрача 
матэрыялу i крою, праяўляецца таксама ў характары расфарбоўкi тканiн, 
характары арнаменту i каляровай гаме. 

Унiверсальным для беларускага народнага адзення было iльняное, 
зрэдку пяньковае палатно. З яго шылi плячавое (кашулi, кофты, безрукаўкi), 
паясное (фартухi, спаднiцы) i ў радзе месц верхняе адзенне. 



У адзеннi,  пашытым  з палатняных тканiн, нават i тады, калi ва ўжытак 
увайшла афарбоўка хатнiх тканiн, пераважаў белы колер. 

Галаўныя ўборы складалi самую каларытную i маляўнiчую частку 
беларускага народнага касцюма, якая прыдавала ўсяму народнаму касцюму 
завершанасць  i святочнасць. Галаўны ўбор падкрэслiваў рысы твару 
жанчыны, упрыгожваў яе. Кожны галаўны ўбор формай i спосабам нашэння 
строга адпавядаў прынятаму ў дадзенай мясцовасцi стандарту, а матэрыял, з 
якога ен рабiўся, яго ўпрыгожаннi залежалi ад фантазii, густу i ступенi 
заможнасцi жанчыны. 

Для традыцыйных галаўных убораў выкарыстоўвалася заўседы самае 
тонкае палатно i тыя пакупныя фабрычныя тканiны, якiя толькi былi 
даступны вясковай жанчыне. 

Галаўныя ўборы, як нi адна iншая частка жаночага адзення, заўседы 
строга адпавядалi ўзросту жанчыны. Галаўныя ўборы таксама заўседы 
адпавядалi сямейнаму становiшчу жанчыны. 

Традыцыйныя беларускiя жаночыя галаўныя ўборы, спосабы iх 
нашэння i неразрыўна звязаная з iмi прычоскi, нягледзячы на нацыянальную 
спецыфiку, маюць шмат агульнаславянскiх рыс. Так, беларускiм  дзяўчатам 
была ўласцiва агульнаная ўсходнеславянская прычоска, пры якой  валасы  
зачэсвалi гладка на прамы прабор i на патылiцы запляталi ў 1-2 касы. 
Заплеценыя ў касы валасы пакiдалi звычайна свабодна звiсаючым ўздоўж 
спiны або абкручвалi вакол галавы ў выглядзе вянка.  

Пасля вяселля маладыя жанчыны амаль па ўсей тэрыторыi Беларусi кос 
ужо не плялi, а закручвалi валасы на тонкi абручык з iльняной кудзелi, лiсця 
явара, некалькiх тонкiх гнуткiх галiнах дрэва, абшытых палатном. 

Абавязковым элементам складанага жаночага галаўнога ўбора канцы 
XIX - пачатку XX ст. ст. быў чапец. У залежнасцi ад крою чапцы можна 
падзялiць на 2 этапы:  

1)  шытыя або вязаныя з нiтак з круглым або авальным верхам i 
вузкiм аколышкам з прышытымi ззаду завязкамi. 

2)  глыбокiя чапцы з завязкамi пад падбаробкi, чапец жанчына 
надзявала ў першы дзень замужжа i не здымала яго да самой смерцi. 

Намiтка - ручнiковы галаўны ўбор замужнiх жанчын, шырока вядомы 
ўсiм славянам. У старажытнасцi яе насiлi ўсе жанчыны назалежна ад 
саслоўнай прыналежнасцi. Намiтка (“наметка”; + “павiала”; “плат” ) ўяўляла 
сабой  доўгi (2,5 - 3 м) ручнiк з тонкага палатна шырыней 40-60 см з 
затканымi звычайна чырвонымi баваўнянымi нiткамi канцамi. 

Намiтку звычайна павязвалi на чапец. “Завiванне” намiткi было даволi 
складаным i патрабавала значнага часу i ўмення. На Беларусi iснавалi самыя 
разнастайныя спосабы павязвання намiтак. Кожны спосаб адпавядаў пэўнай 
мясцовасцi. 

У другой палове XIX ст. шырока распаўсюджваецца хустка, якая 
замяняе намiтку  штодзённым нашэннi. Павязванне хустак, таксама як i 



намiтак, было вельмi разнастайным. Аднак амаль заўседы для павязвання 
хусткi складалi па дыяганалi. 

3. Мужчынскi касцюм беларусаў быў менш разнастайны, чым жаночы. 
Асноўныя яго формы былi агульнымi для ўсiх усходнеславянскiх народаў, 
што падцвярджаюць i назвы: сарочка, штаны, пояс, безрукаўка, шапка. 

Адным з самых неабходных элементаў мужчынскага касцюма 
беларусаў з даўнiх часоў з’яўляецца сарочка (кашуля, рубаха). На тэрыторыi  
Беларусi можна выдзялiць наступныя тыпы сарочак па крою: тунiкападобны, 
з палiкамi, на честцы  i з плечавымi швамi. 

Самай старажытнай з’яўляецца сарочка тунiкападобнага крою. Яна 
была суцэльнай i без швоў на плячах. 

Па форме каўняра мужчынскiя сарочкi можна падзялiць на 3 тыпы: 
1) сарочкi з акруглым выразам вакол шыi, якi абшываўся вузкiм паскам 

матэрыялу шырыней 1-2 см. 
2)сарочкi з адкладным каўняром. 
3)сарочкi з высокiм стаячым каўняром. Такi каўнер мог мець разрэз цi 

па цэнтру, цi з левага боку. Рукавы ў сарочак былi двух тыпаў: прамыя i на 
манжэтах. 

Сарочкi былi доўгiя, амаль да каленаў. Насiлi iх на выпуск, паверх 
штаноў i абавязкова падпярозвалi поясам. 

Штаны шылiся з палатна, сукна, пасукна i фабрычных матэрыялаў. У 
Беларусi мужчынскiя штаны называлiся па-рознаму: “штаны”, “порты”, 
“нагавiцы” , “ганавiцы”, “суконнiкi”, “учкуры”i iнш. 

Здаўна абавязковай прыналежнасцю мужчынскага касцюма беларусаў 
з’яўляўся пояс (“крайка”, “акрайка”, “кушак”, “каснiк” i iнш.) 

У залежнасцi ад матэрыялу паясы можна падзялiць на суконныя i 
паўсуконныя. 

Па спосабу вырабу паясы дзеляцца на тры тыпы: пляценне, тканне i 
вязанне. 

Беларускi пояс звычайна ўпрыгожваўся разнастайным арнаментам 
(ромбы, квадраты, зорачкi, паскi i iнш.) у розным каляровым спалучэннi. 

Апрача паясоў, беларускiя сяляне насiлi скураныя рамянi (“рэмень”, 
“паруга”, “дзяга”, “дзяжка”). Даволi пашыранным на Беларусi быў комплекс 
мужчынскага адзення з безрукаўкай (“спанцэрка”, “жылетка”, “гуляйка” i 
iнш.) 

У залежнасцi ад крою мужчынскiя безрукаўкi  былi двух тыпаў: прамыя 
i ў талiю. Пераважалi безрукаўкi прамога карою. Апрача шытых, былi вядомы 
i вязанне на спiцах безрукаўкi. 

Мужчынскi касцюм у адрозеннi ад жаночага не вызначаўся багаццем 
упрыгожванняў. З усiх  састаўных частак, калi не лiчыць пояса, 
упрыгожвалася толькi сарочка i то пераважна святочная. 

Мужчынскiя шапкi выраблялiся з воўны, футра, сукна, а таксама 
саломы. Па спосабу вырабу iх можна падзялiць на шытыя, валеныя i 
пляценыя. 



На тэрыторыi Беларусi ў канцы XIX - пачатку XX ст. найбольш 
пашыраны былi мужчынскiя шапкi, якiя мелi форму цылiндра з плоскiм, 
паўсферычным, радзей чатырохвугольным верхам, i шапкi конусападобнай 
формы. 

Вядомы былi футровыя шапкi, пацягнутыя зверху сукном, часцей 
даматканым. 

У канцы XIX - пачатку XX ст. ст. бытавалi валяныя шапкi (“магерка”, 
“маргелка”, “валенка”, “”каўпак). 

Бытавалi яшчэ войлачныя шырокаполыя шапкi - “капелюшы”, цi 
“брылi”. 

У канцы XIX - пачатку XX ст. ст. паўсюдна ў Беларусi летнiм галоўным 
уборам мужчыны становiцца шапка з казырком (фуражка, шапка, картуз). 

4. Арганiчнай часткай беларускага народнага касцюма з’яўляўся 
абутак. 

Асноўным вiдам абутку пераважнай большасцi беларускiх сялян былi 
самаробныя пляценыя або скураныя лапцi. 

Па тэхнiцы вырабу лапцi прынята падзяляць на два асноўныя тыпы: 
прамога i касога пляцення. Для беларусаў былi характэрны лапцi з падэшвай 
прамога плеяцення. 

Лапцi надзявалi на анучы або, у вельмi рэдкiх выпадках, на 
самаробленнай панчохi. Да нагi лапцi прымацоўвалiся пры дапамозе 
пяньковых, лыкавых або раменных абор. 

Скураны абутак буларусаў  канца XIX - пачатку  XX ст. можна 
падзялiць на тры асноўныя групы : боты, чаравiкi i лапцi. 

Боты мелi некалькi назваў: “боты”, “чобаты”, “сапагi”. Жаночыя 
чаравiкi (“чаравiкi”, “паўсапожкi”, “бацiнкi”) уяўлялi сабой скураны абутак 
на высокiх або нiзкiх абцасах. 

Скураныя лапцi - самы старжытны вiд абутку, - не атрымалi, аднак, 
паўсюднага пашырэння на тэрыторыi Беларусi i шырока бытавалi толькi ў 
Гродзенскай i Вiленскай губернii, дзе ў радзе мест з’яўлiся асноўным вiдам 
сялянскага абутку. 

Разам з агульна пашыранай назвай “лапцi” скураныя лапцi называлiся 
“паршнi” (“баршнi”), “посталы”, “хадакi”, “маршчанi”. 

Валены абутак (“валенкi”, “валенцы”) у канцы XIX - пачатку XX ст. 
зяўлялiся прыналежнасцю толькi заможных сялян. Драўляны абутак меў 
нязначнае распаўсюджанне на тэрыторыi Беларусi i бытаваў пад назвамi 
“чунi”, “кандалы”, “дзеравянiнi”, “дзеравяшнi”. 
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Тэма:. Грамадскiя традыцыi беларусаў.  
Пытаннi: 
1. Сельская абшчына беларусаў (грамада) i яе асаблiвасцi. 
2. Нормы звычаевага права на Беларусi. 
3. Формы калектыўнай узаемадапамогi ў  традыцыйным беларускiм 

грамадстве. 
4. Земляробчы каляндар. 

 
1. Асноўнай формай iснавання i дзейнасцi першабытных людзей 

была абшчына. Яна разглядаецца ў этнаграфiчнай лiтаратуры не толькi як 
калектыў, што склаўся гiстарычна, але i як форма сацыяльнай адаптацыi. У 
яе межах ажыцяўлялася грамадскае жыцце калектыву ва ўсей яго 
вытворча-бытавой разнастайнасцi i i адзiнстве абрадаў, звычаяў, правiл 
паводзiн i абавязкаў кожнага асобнага члена калектыву i характару 
ўзаемаадносiн памiж iмi. З пераходам да варыўнага земляробства яна 
паступова трансафармуецца  ў сельскую абшчыну, грамаду. 

З’яляючыся амаль з самага пачатку ўзнiкнення эканамiчна-вытворчай 
адзiнкай, грамада за шматвяковы перыяд сваейго развiцця прайшла некалькi 
прамежкавых формаў i з безкласавой, або першабытна-родавай, 
трансфармаваўася ў валасную з саслоўна-эканамiчнай дыферэнцыяцыяй 
насельнiцтва. 

Працэс трансафармацыi грамады пры ўмове выключэння прыватных 
адхiленняў мясцовага характару можна паказаць у выглядзе наступнай 



схемы: дазямельная i зямельна-родавая (першабытна-родавая) - дворышчная 
(дврышча, вялiкая сям’я) - сямейная (хатняя) - сельская (тэрытарыяльная, 
суседская, вясковая, зямельная) - валасная (адмiнiстрацыйна-
тэрытарыяльная). 

Вышэйшую ўладу грамады ў масштабе воласцi ажыцяўляў абраны 
“стрэйшымi мужамi” на агульнай валасной сходцы старац. Выбары 
адбывалiся штогод напрадвеснi. 

Старац складаў прысягу чэсна служыць грамадзе i абараняць яе 
iнтарэсы. Старцы зацвярджалiся самiм князем i прызнавалiся афiцыйнымi 
коламi ўсiх узроўняў паўнамоцнымi прадстаўнiкамi   воласцi. За свае 
“старчэнне” старцы выплачвалi “плат”- пэўную суму ў казну. 

Грамада, звязаная кругавой парукай, несла адказнасць за своечасовую 
выплату падаткаў i спраўнае выкананне павiннасцей па ўтрыманню ў парадку 
дарог, мастоў, дастаўку пошты, прыем на пастой вайскоўцаў. Акрамя таго, 
грамада выконвала адмiнiстрацыйна-палiцэйскiя функцыi, падтрымлiвала на 
сваей тэрыторыi правапарадак, унутрыграмадскую дысцыплiну, сачыла за 
выканнем звычаева-прававых норм жыцця. У яе абавязкi ўваходзiла таксама 
затрыманне падазроных людзей-уцекачоў, валацуг, злачынцаў, якiя хавалiся 
ад правасуддзя. Яна несла адказнасць за арганiзацыю супрацьпажарных 
мерапрыемстваў, прыняцце адпаведных захадаў у час паводак i iншых 
стыхiйных бедстваў. 

Значнае месца ў грамадскiм жыццi сялянства займала культурна-
культавая дзейнасць: утрыманне школ, апекаванне храмаў, правядзенне 
рэлiгiйных свят i каляндарных земляробчых абрадаў, наладжвання забаў i 
iнш. Адначачасова з гэтым грамада ажыццяўляла рэгулятыўна-выхаваўчую 
функцыю, сацыяльны кантроль i судаводства. 

Грамада ўяўляла складаны грамадска-вытворчы арганiзм. З аднаго, яна 
была неафiцыйнай  дымакратычнай арганiзацыяй, што склалася гiстарычна 
па суседскай прыкмеце i выклiкалася неабходнасцю сумеснай барацьбы за 
выжыванне. 

З другога боку, яна мела статус афiцыйна прызнанай арганiзацыi,  
iснаванне якой адпавядала iнтарэсам дзяржавы i ў значнай меры буйных 
феадалаў. 

Унутраннай, схаванай арганiзацыяй, скампанаванай з нефармальных 
каштоўнасцей, нормаў i iнстытутаў, была неафiцыйная, незацверджаная 
структура грамады. Фармальную структуру правячыя класы выкарыстоўвалi 
для правядзення сваей палiтыкi i iдэалогii ў сялянскае асяроддзе. 

Каб наглядна ўявiць складаны кангламерат сацыяльна-эканамiчных,  
гаспадарча-бытавых, iдэялагiчных i псiхалагiчных сувязей, што вызначалi 
ўзаемаадносiны сялянства з грамадой, неабходна звядуцца да асноўных 
прынцыпаў грамады: 

1.Дэмакратычны цэнтралiзм: вяршэнства iнтарэсаў усей грамады над 
iнтарэсамi асобных сялян (сем’яў). 



2.Калектыўнасць адказнасцi: за селянiна перад дзяржавай адказвала 
грамада, перад грамадой -  сям’я. 

3.Дапушчэнне iндывiдуальнасцi i iнiцыятывы з боку асобных членаў у 
практычнай рэалiзацыi прынцыпаў грамадскага жыцця, але ў межах 
традыцый i звычаяў. 

4.Поўная роўнасць правоў i  абавязкаў сялян (сем’яў) рэгламентацыя 
кожнай дыферэнцыяцыяй памiж iмi. 

5. Права сялян на ўласнасць i працу, якое рэалiзавалася з дапамогай 
агульнага, роўнага  карыстання ўсiм набыткам грамады, забеспячэнне ўсiх 
членаў грамады сродкамi да жыцця i падтрыманне плацежаздольнасцi 
кожнай сям’i. 

6.Право на ўдзел у грамадскiх справах (на сходах, у сялянскiм судзе, на 
выбарных пасадах, у сялянскiм судзе, на выбарных пасадах). 

7. Права асобных сем’яў на дапамогу грамады ў крызiсных сiтуацыях. 
8. Неўмяшанне грамады ва ўнутрысямейныя i асбiстыя справы сваiх 

членаў да той пары, пакуль яны адбываюцца ў межах звычаяў i традыцый i не 
парушаюць iнтарэсаў грамады ў цэлым. 

9.Традыцыяналiзм, арыентацыя на даўнiну як на ўзор. 
Адзначаныя прынцыпы або нормы ўнутрыграмадскай супольнасцi, 

мелi iдэальны характар. У штодзеннай практыцы сумяшчэнне iнтарэсаў усiх 
членаў грамады часта сутыкалiся з супрацьдзеяннем асобных груп сялян. 
Асаблiва гарачыя споры i сутыкненнi на сходах выклiкала пытанне аб 
перадзелле зямлi. 

У выпадку стыхiйнага бедства, напрыклад, памору скацiны, працяглай 
хваробы галавы сям’i, грамада сачыла, каб гаспадарка не заняпала. Такой 
сям’i аказвалi маральную i матэрыяльную дапамогу. 

На “спраўных” гаспадароў ускладвалася маральны абавязак ахвяраваць 
на сiрот, удоў, на царкву, на сялянскiх хадакоў. Адмова накармiць галоднага 
жабрака  цi падаць жабраку “што Бог даў” лiчылася вялiкiм грахом i 
аднадушна асуджалася. 

Аданак на Беларусi iснавала i iншая катэгорыя жабракоў, праўда, 
нешматлiкая. Спекулючы на народнай шчырасцi i гатоўнасцi падзялiцца 
аппошнiм кавалкам хлеба, некаторыя людзi зрабiлi жабрацтва сваiм 
рамяством, адным з вiдаў адыходнага промыслу. Добра арганiзаванае, са 
сваiм карапарацыйнымi законамi i iерархiяй, “жабракi-прафесiяналы” часам 
былi багацейшымi за заможных сялян. Мелi свае гаспадаркi, добрыя сядзiбы, 
скацiну, зямлю. 

Працэс абеззямельвання i запрыгоньвання грамадоўцаў завершыла 
зямельная рэформа 1557 г. “Устава на валокi” або “Валачная памера”. 
Рэформа ўводзiла замест грамадскага подворнае землекарыстанне ў заходнiх 
раенах Беларусi. Там, дзе прайшла рэформа, кiраўнiцтва валасцямi перайшло 
ў рукi дзяржаўцаў i прыставоў, хаця iх улада практычна была замацавана 
яшчэ да рэформы. 



Рэформа 1557 г. не праводзiлася ў Магiлеўскiм i Мсцiслаўскiм 
ваяводствах, дзе грамадскае землекарыстанне праiснавала да XX ст. i 
падверглася эрозii ў вынiку правядзення рэформы П. Сталыпiна. Але i ва 
ўсходнiх ваяводствах Беларусi рэформа 1557 г. аказала ўскосны ўплыў на 
грамаду. Адбылiся пэўныя змены ў яе кiраўнiцтве. 

У XIX - пач. XX ст. ст. беларуская грамада захавала шэраг грамадскiх i 
правовых функцый i яе, як пiсаў Д. Пахiлевiч, нельга “хаваць у сярэдзiне XVI 
ст.”. Грамада паказала здзiўляючую здольнасць прыстасавання да змянлiвых 
умоў. Найбольш адчувальныя страты грамада панесла пасля распаўсюджання 
новых формаў вытворчасцi, пасля пранiкнення ў веску капiталiстычных 
адносiн. 

Грамада на Беларусi дажыла да сталыпiнскай рэформы 1906 г. i 
працягвала функцыянiраваць у пазямельнай на паўночным усходзе i ў 
падворна-хутарской форме - на захадзе краю. У такiм выглядзе яна датрывала  
да кастрычнiка 1917 г., а яе традыцыйныя звычаi, грамадскiя i вытворчыя, 
былi страчаны вескай разам з аднаасобнай сiстэмай гаспадаркi. 

Далейшае развiцце моцна дэфармаванай грамады, спынiла рэалiзацыя 
бальшавiцкага плана калектывiзацыi, якая прывяла да адмаўлення i забыцця 
традыцыйных грамадскiх адносiн на сяле. 

Некаторыя элементы грамадскага  быту беларусаў аказалiся надзвычай 
жывучымi, працягваючы iснаванне  хай сабе i ў моцна трансфармаванай 
форме i ў наш час (талака, часткова бонда) i г. д. 

2. Звычаевае права - сукупнасць гiстарычна выпрацаваных i прынятых 
грамадствам напiсаных нормаў, правiл паводзiн i ўзаемаадносiн людзей у 
розных галiнах вытворчага, грамадскага i сямейнага жыцця. Звычаевае права, 
як адна з форм грамадскай свядомасцi, фармiравалася на аснове звычаяў, якiя 
iснавалi ў дадзяржаўным грамадстве. Выкананню ўсталяваных нормаў 
Звычаевага права садзейнiчаў бясспрэчны аўарытэт грамадскай думкi, а 
таксама адчуванне чалавекам сваей залежнасцi ад калектыву. 

Значную ролю ў фармiраваннi пазiтыўнага стаўлення да 
агульнапрынятых норм адыграла выхаванне станоўчым прыкладам 
старэйшых i прымусам. 

Волю грамадства ажыцяўлялi старэйшыны i паважаныя прадстаўнiкi 
супольнасцi. Кожны з дзяцiнства ведаў звычай свайго калектыву i ўспрымаў 
iх ў якасцi абавязковых для выканання норм i правiл, якiя не падлягаюць 
нiякаму сумненню i крытыцы. 

Разам з тым звычаевае права не было застылай катэгорыяй грамадскай 
свядомасцi, яно рэагавала i адгукалася на iстотныя змены ўмоў жыцця. 

Зямельнае звычаевае права - няпiсаныя нормы i правiлы, якiя 
ўстанаўлiвалi парадак пераходу маемасцi, правоў i абавязкаў пасля смерцi 
асобы яе спадчыннiкам. 

Сямейнае звычаевае права - няпiсаныя нормы i правiлы, якiя рэгулявалi 
асабiстыя i  маемасныя адносiны, што ўзнiкалi са шлюбу i прыналежнасцi да 
сям’i. 



З характэрнай i устойлiвай асаблiвасцю беларусаў з’яўляўся 
калектывiзм. Беларускi селянiн, як сведчаць гiстарычныя данныя, заўседы 
схiляўся да сумеснай працы i ўзаемадапамогi.  Канкрэтнае выяўлення гэтага 
iмкнення не толькi адлюстравана ў фальклоры, але i сiнтэзавана шмат у якiх 
грамадска-працоўных i бытавых звычаях такiх як бонда, сябрына i талака. 

Бонда - адзiн з вiдаў  старажытнай узаемадапамогi, у якiм 
прасочваюцца сляды паляўнiчага побыту, калi кожны супляменiк меў 
узаконенае традыцыяй права на неабходную для падтрымання жыцця долю 
здабычы, нават у тых выпадках, калi ен не прымаў удзел у паляваннi. 

У перажытачна-трансфармаванай форме гэты звычай  дайшоў да 
нашага часу. I цяпер, забiўшы кабана, частуюць свежанiнай сваякоў, сяброў i 
суседзяў. Слова “бонда” ў выразах “даць бонду”, “паслаць бонду”  бытуе на 
Беларусi дагэтуль. 

З цягам часу звычай распаўсюджваўся i на пчалярства - другi пасля 
паляўнiцтва занятак нашых  продкаў. На Случчыне яшчэ ў пачатку XX ст. 
бонду давалi нават тым, хто выпадкова праходзiў у час падрэзкi меду каля 
пчальнiка. Традыцыя даваць мядовую бонду захоўваецца на Беларусi 
паўсюдна i ў нашы днi. 

Больш распаўсюджанай i прынцыпова iншай з’яўляецца талака. 
Сутнасць яе заключаецца ў калектыўнай i ганаровай, гэта значыць 
бясплатнай, працоўнай дапамозе пры выкананнi работы, якая патрабуе 
вялiкага намагання, тым, хто не можа зрабiць яе самастойна. 

У загадзя вызначаны дзень талакоўцы прыходзiлi на дапамогу ўдовам, 
старым, сiротам. 

Ад гасападара патрабавалася толькi пачаставаць талакоўцаў. Як 
правiла, талакоўцы ўсе неабходнае прыносiлi з сабою. Вячэра была 
завершаннем, урачыстым актам свята сумеснай працы, мiласэрднасцi. На 
талочнай трапезе гучалi талочныя песнi. 

У адрозненнi ад бонды i талакi сябрына была больш складанай 
разнавiднасцю ўзаемадапамогi i калектыўнай працы. На практыцы яна 
ажыцяўлялася ў форме не толькi сумеснай працы, але i супольнага валодання 
зямлей, сельскагаспадарчымi ўгодзямi, прыладамi працы i iншай маемасцю, 
напрыклад, пчоламi. 

Узнiкненне сябрыны цесна звязана з дворышчнай грамадой. У XIV - 
XV ст. ст. на Беларусi дворышчы складалiся з некалькiх сваяцкiх сем’яў. 
Кожная з iх жыла сваiм дваром, але гаспадарка вялася супольна, 
выкрыстоўваючы агульны сельскагаспадарчы iнвентар. Ураджай i ўвесь 
iншы набытак размяркоўваўся па едаках, аб’ему працоўнага ўкладу. У вынiку 
розных прычын дворышча магло страцiць магчымасць самастойна 
апрацоўваць сваю зямлю i трапаляла ў не зусiм прыемнае становiшча, бо 
падаткi спаганялiся з агульнай плошчы надзела, незалежна ад таго ўвесь ён 
заселены цi толькi часткова. У такой сiтуацыi дворышча знаходзiла выйсце ў 
прыеме да сябе староннiх людзей, якiх называлi патужнiкамi. У залежнасцi ад 
умоў уваходу ў дворышча патужнiкi падзялялiся на здольнiкаў (iх яшчэ 



назывлi палавiчнiкамi) i сяброў. Першыя былi толькi карыстальнiкамi 
дворышчнага ўладання ў абумоўленай загадзя долi прыбытку, другiя - на 
толькi карыстальнiкамi, але i саўладальнiкамi ў пэўнай долi. З цягам часу 
гэтая форма землекарыстання стала называцца сябрынай. 

У выглядзе грамадскага карыстання сенажацямi, пашай, пчоламi 
сябрына датрывала да калектывiзацыi, а ў заходнiх раенах Беларусi да 40-х 
XX ст.  

Пчалярскiя сябрыны ўзнiкалi рознымi шляхамi, часта без папярэдняй 
дамоўленасцi i нават выпадкова, як гаварылi ў народзе, “па божай волi”. 

Напрыклад, рой аднаго гаспадара зляцеў з пчальнiка i пасялiўся ў 
пустым вуллi другога. Абодва пчаляры, нават калi яны жылi ў розных весках, 
станавiлiся сябрамi, а вулей з пчоламi - iх агульнай уласнасцю, сябрынным. 
Шырокае распаўсюджанне мелi так званыя вясельныя сябрыны, калi хто-
небудзь з гасцей пры дзяльбе караваю выгукваў: “дарую маладым палову 
пчол!”. Узнiкалi сябрыны i шляхам аб’яднання невялiкiх пчольнiкаў, 
уваходзiлi ў яе i па грашоваму ўзносу i г. д. 

Сябрынныя адносiны i сувязi згуртоўвалi людзей на ўсе жыцце i часта 
па сваей шчырасцi пераўзыходзiлi сваяцкiя. 

4. Земляробчыя абрады - цыкл замацаваных звычаямi умоўных 
сiмвалiчных дзеянняў, звязаных з працоўным годам земляробства. Яны 
ўзнiклi ў перыяд развiцця земляробства. У сувязi з пастаянай паўторнасцю 
сельскагаспадарчых работ i прыстасаванасцю iх да пэўных дат або перыядаў 
земляробчыя абрады прынята называць каляндарнымi. 

Каляндарныя абрады падзялялiся на : 
- зiмовыя - звязаны са святкаваннем каляд, грамнiц, масленiцы 
- вясновыя - гуканне вясны, першы выхад у поле, Вялiкдзень, Юр’е,  

Троiца 
- летнiя - звязаны са светкаваннем Купалля, зажынак, дажынак 
- восеньскiя - звязаны са светкаваннем спаса, багача, пакроваў 
Каляды - (назва першага дня кожнага месяца ў рымлян - ад лац. 

“календы”) - народнае зiмовае свята дахрысцiянскага паходжання. Для 
абраднасцi каляд характэрны тры абрадавыя вячэры (куццi). Абавязковай 
стравай была ўласна куцця - ячная каша.У час каляд  наладжвалi каледаванне, 
варажбу, шматлiкiя забавы, гульнi, спявалi калядныя песнi. 

Грамнiцы - назва, магчыма, паходзiць ад язычнiцкага бога Грамоўнiка 
(Перуна) - бога весновых навальнiц i дажджоў. Другая назва Грамнiц - 
стрэчанне - тлумачыцца як “стрэча” зiмы з летам. Асноўным рытуалам на 
Грамнiцы было асвячэнне ў царкве свечак (уплыў хрысцiянскай рэлiгii на 
ранейшае язычнiцкае свята). 

Масленiца - старажытнае  перадвеснавое свята ў славянскiх народаў, 
звязанае з культам прыроды (адраджэнне пладаносных сiл зямлi). Асноўная  
накiраванасць абраднасцi - провады зiмы, паскарэнне прыходу вясны, 
забяспячэнне багатага ўраджаю i дастатку ў хаце. На маслянiцу абавязкова 
пяклi блiны. 



Гуканне вясны - старажытны язычнiцкi абрад, першае па часе веснавое 
свята. Пачыналася з 25 сакавiка на Благавешчанне. Удзельнiкi абраду 
выходзiлi на высокае месца, раскладвалi вогнiшчы, спявалi вяснянкi, вадзiлi 
карагоды. 

Вялiкдзень - веснавое свята старажытных славян у гонар сонца, 
абуджэння прыроды i падыходу “вялiкiх дзен” палявых  работ; пазней да яго 
прымеркавана галоўнае хрысцiянскае свята - “уваскрэсенне” распятага 
Хрыста. Найважнейшыя бытавыя прыкметы i характэрная асаблiвасць 
Вялiкадня ў беларусаў - фарбаванне яек, гульнi ў бiткi, хадженне 
валачобнiкаў i спяванне на першы дзень свята валачобных пасень. 

Юр’я - свята ў гонар заступнiка жывелы i гаспадаркi Юр’я (23 красавiка 
ст. ст.) .  Да Юр’евага дня прымяркоўваўся першы выган  стад  ў поле, “на 
Юр’еву расу”, якой у народных вераваннях надавалася цудодзейная моц. 
Юр’е лiчылася святам пастухоў.  

Тройца (Сёмуха, зяленыя святкi). Святкавалася на сёмы тыдзень пасля 
Вялiкадня. У аснове - культ зелянiны, шлюбу i продкаў. Пераходнае памiж 
весновым i летнiм земляробчымi цыкламi. Перад святам прыбiралi i 
ўпрыгожвалi хату i двор зелянiнай. 

Купалле - старадаўняя абрадавая ўрачыстасць. Было прымеркавана да 
летняга сонцастаяння, святкавалася ў ноч з 6 на 7 лiпеня. Цэнтральнае место 
сярод абрадаў i гульняў Купалле займала купальскае вогнiшча. Пры агнi 
гатавалi абрадаваю вячэру: яечню, верашчаку, кулагу, варэнiкi. Вакол агню 
вадзiлi карагоды, пераскаквалi цераз агонь, купалiся ў рэчцы, качалiся па 
расе, варажылi на вянках. 

Зажынкi - старадаўнi земляробчы звычай, звязаны з пачаткам жнiва. 
Яго абрадавы сэнс, быў скiраваны на забяспячэнне добрага збору ураджаю. 

Дажынкi - свята заканчэння жнiва. Сэнс - аддзякаваць “духам нiвы” за 
хлеб, захаваць яе плен на наступны год. Спявалi дажыначныя песнi. 

Спас - свята, прымеркаванае да часу выспявання садавiны, гароднiны.  
З’яўлялася  мяжой памiж летнiм i асенiм цыклам. 

Багач (багатнiк, багатуха) - свята,  якое спраўлялi  пасля заканчэння 
жнiва: у гэты час заканчвалi ворыва зяблiва i пачыналi сяўбу азiмых. З 
пашырэннем хрысцiянства Багач быў прымеркаваны да свята нарадження 
Божай мацi (8 верасня ст. ст.), якая лiчылася заступнiцай ураджаю. 

Пакровы - свята заканчэння палявых работ (1 кастрычнiка ст. ст.). 
Пасля пакроў пачыналiся вяселлi. З Пакроў пачыналiся попрадкi (вячоркi), 
якi працягвалiся да Вялiкадня. 
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Тэма: Сям’я и сямейныя адносiны беларусаў. 
 

Пытаннi:  
1. Структура i функцыi сям’i.  
2.Гiсторыя беларускай сям’i.  
3.Традыцыi сямейнага выхавання ў беларусаў. 
Традыцыйная сямейная абраднасць. 

 
1. Сям`я – сацыяльная катэгорыя, неад`емная частка грамадскай сiстэмы. 

Яна заснавана на шлюбе, кроўна-сваяцкiх адносiнах людзей, на агульнасцi побыту, 
узаемнай маральнай адказнасцi i сацыяльнай неабходнасцi y фiзiчным i духоyным 
выхаваннi чалавека. 

Асноўныя функцыi сям`i: 
1. рэпрадукцыйная (нараджэнне дзяцей); 
2. выхаваўчая; 
3. гаспадарча-эканамiчная; 
4. рэкрэатыўная (узаемадапамога, падтрыманне здароўя, арганiзацыя 

вольнага часу, адпачынку i iнш.); 
5. камунiкатыўная; 
6. рэгулятыўная (кантроль, рэалiзацыя ўлады i аўтарытэт сям`i). 
Структура сям`i – спосаб i арганiзацыя сувязей памiж яе членамi (бацькi, 

дзецi, муж, жонка, сваякi), характар iх узаемаадносiн, паводзiн i свядомасцi. Да 
структуры адносiцца i склад сям`i: колькасць членаў, пакаленняў, шлюбных пар, 
дзетнасць, ступень i характар сваяцтва (прамое, бакавое i iнш.), нацыянальная 
прыналежнасць. 

У залежнасцi ад характару шлюбных саюзаў адрознiваюць сем`i полiгамныя 
(мнагашлюбныя), парныя (няyстойлiвы саюз мужа i жонкi), манагамныя 
(аднашлюбныя). 

Ад колькасцi шлюбных пар i характару вядзення гаспадаркi вызначаецца 
форма сям`i: нераздзеленая i малая. 

Нераздзеленая – сумесна пражываюць i вядуць агульную гаспадарку 
некалькi шлюбных пар. У залежнасцi ад сваяцтва такiя сем`i дзеляцца на 
бацькоўскiя (сумесна пражываюць бацькi i iх жанатыя сыны) i брацкiя (сумесна 
жывуць два цi больш жанатых братоy). 

У залежнасцi ад колькасцi пакаленняy вызначаюцца сем`i адналiнейныя 
(бацькi, жанаты сын, унукi) i многалiнейныя (бацькi i два цi больш жанатых 
братоў). 

Да малой сям`i адносяцца нуклеарныя (шлюбная пара з дзецьмi або без iх) i 



складаныя (акрамя шлюбнай пары i дзяцей пражывае адзiн з бацькоў цi iншых 
сваякоў – брат, сястра, пляменнiца i iнш.).Cярод малых сем`яў ёсць няпоўныя 
(удовыя мужчыны i жанчыны з дзецьмi пасля скасавання шлюбу, асобы, якiя 
ўступiлi ў шлюб, але маюць дзяцей. 

1. Гiсторыя сям`i на Беларусi ў перыяд феадалiзму падзяляецца на два 
ўмоўныя этапы: 

1) XIV-сяр.XVI ст. – характарызаваўся працягам i развiццём 
старажытных форм сямейных адносiн. 

2) з сяр.XVI ст. – быy звязаны з усталяваннем i распаўсюджаннем новых 
рыс сямейнай арганiзацыi насельнiцтва. 

Само паняцце “сям`я”, “сям`iца” у дакументах таго часу, як адзначаў Ф. 
Мантовiч, мела сэнс аб`яднання, агульнага ўладання, саўладання. 

Па сваiх асноўных формах сем`i беларусаў эпохi феадалiзму падзялялiся на 
малыя i вялiкiя (бацькоўскiя i брацкiя). 

У штодзённым побыце ўнутрысямейныя адносiны рэгламентавалiся не 
столькi дзяржаўнымi юрыдычнымi нормамi, колькi нормамi няпiсанага звычаёвага 
права. 

Згодна са звычаем сям`ю (як вялiкую, так i малую) узначальваў самы 
старэйшы (але яшчэ здольны да спраў i прац) мужчына – бацька. У вынiку смерцi 
бацькi ўсе справы сям`i перакладвалiся на мацi цi на дарослага старэйшага сына, якi 
меў асноўныя правы на значную частку сямейнай маёмасцi; астатнiя дзецi таксама 
атрымлiвалi пэўную частку спадчыны (зямлю, грошы, жывёлу, маёмасць). 
Маёмасць мацi пасля яе смерцi атрымлiвалi ўсе дзецi (як сыны, так i дочкi) роўнымi 
часткамi. 

Пераважнае права на атрыманне зямельнай спадчыны па мужчынскай лiнii 
было пануючым. У выпадку адсутнасцi нашчадкаў мужчын маёмасць сям`i пасля 
смерцi бацькоў пераходзiла y якасцi пасагу да дачок, а пасля замужжа – у сям`ю iх 
мужоў (першапачаткова – на правах часовага карыстання). Маёмасць бяздзетнай 
сям`i пасля смерцi мужа i жонкi складала спадчыну блiжэйшых родзiчаў цi сваякоў, 
зямля пераходзiла да братоў гаспадара, а пасаг нябожчыцы вяртаўся нашчадкам 
сям`i яе бацькоў. 

Стварэнне сям`i ажыццяўлялася праз шлюб, якi ўключаў шэраг этапаў: 
сватанне i агледзiны, заручыны, вянчанне (неабавязкова i незаўсёды) i само вяселле. 

У шлюб iншы раз уступалi ў непаўналетнiм узросце – хлопцы ў 14-16 гадоў, 
дзяўчаты – 12-13. У вынiку смерцi бацькоу сыны ўступалi ў спадчыннае права ўжо з 
12 гадоў (аднак да 18 гадоў да iх былi прыстаўлены адзiн цi накалькi апекуноў). 
Шлюб адбываўся са згоды маладых i iх бацькоў. 

Пэўная эканамiчная незалежнасць жанчыны y беларускiх сем`ях у эпоху 
феадалiзма афiцыйна забяспечвалася т. зв. правам вена, гэта значыць, правам на 
валоданне 1/3 часткай маёмасцi сям`i пасля смерцi мужа. У вена ўваходзiў i яе 
пасаг, якi iншы раз таксама называўся венам. Памер вена вызначаўся дакладней у 
залежнасцi ад колькасцi дзяцей у сям`i, асаблiва сыноў. 

Становiшча жанчын на Беларусi y эпоху феадалiзму было нераўнапраўным у 
параўнаннi з мужчынамi, але яны не знаходзiлiся пад дэспатычным прыгнётам 



мужоў i мелi права госалу ў сям`i. 
Колькасць дзяцей у сем`ях беларускiх сялян была вельмi рознай i вагалася ў 

сярэднiм ад 1 да 7. На думку М. Доўнар-Запольскага найбольш тыповай была 
сялянская сям`я з 3 дзяцьмi. Ю. Капыскi павялiчвае гэту лiчбу да 3-5 дзяцей. 

Арганiзацыя i функцыянаванне сем`яў гараджан шмат у чым нагадвалi 
сялянскiя, аднак розны характар вытворчасцi i грамадскага жыцця абумовiў 
некаторую спецыфiку гарадской сям`i. Як i y сялянскiх сем`ях, у гараджан (асаблiва 
мяшчан) iснавалi некаторыя рыся сiстэмы т. зв. маярату, калi асноўная частка 
сямейнай маёмасцi пераходзiла ў спадчыну да старэйшага сына, а астатняя 
ўласнасць дзялiлася памiж астатнiмi членамi сям`i. У сем`ях гараджан пасаг часта 
даваўся грошамi. Памеры яго вызначалiся бацькам яшчэ да замужжа дачок i 
афiцыйна зацвярджалiся на заручынах, у прысутнасцi сваякоў сям`i будучага мужа. 
Тыповай была сям`я гараджан з 2-4 дзецьмi. 

Шэраг афiцыйных дакументаў таго часу адзначаюць iснаванне ў гарадскiм 
асяроддзi нявенчанага шлюбу. Канкубiнат ганьбаваўся царквой i феадальным 
грамадствам. Дзецi ад нявенчанага шлюбу былi абмежаваны ў спадчынным праве, 
часта пазбаўлены грамадзянскiх правоў увогуле. Для атрымання пазашлюбнымi 
дзецьмi (“бастрямi”, “бенкартамi”, “букартамi”) асноўных грамадзянскiх праў 
патрэбны быў спецыяльны абрад iх ўсынаўлення (цi ўдачарэння), якi ўключаў 
рэлiгiйна-царкоўны i агульна-грамадзянскi рытуал. 

Сямейныя адносiны ў шляхты мелi пэўныя асаблiвасцi, што грунтавалiся 
галоўным чынам на падтрыманнi “маястату” (саслоўнага становiшча) шляхецкага 
роду. Таму ў адных выпадках дваровы слуга цi селянiн, беручы за жонку 
прадстаўнiцу “ваколiчнай” шляхты, прымаў iмя, герб новых родзiчаў i сам рабiўся 
шляхцiчам, а y другiх – шляхцянка, якая выходзiла замуж за селянiна, страчвала 
права перадаваць шляхецтва сваiм дзецям. 

Па матэрыялах сярэдзiны XIX ст., сем`i на Беларусi складалiся ў сярэднiм з 
8-9 чалавек. На колькасны склад сям`i значны ўплыў аказвалi змены яе формы. Калi 
ў сяр.XIX ст. на Беларусi пераважала нераздзеленая сям`я, то ў другой палове яна 
ўступiла месца малой. 

Характар унутрысямейных адносiн у некаторай ступенi вызначаўся формай 
сям`i. Больш традыцыйных рыс захоўвала нераздзеленая сям`я. Яна складалася з 
некалькiх сямейных калектываў i мела патрэбнасць ў кiраваннi. Па звычаёвым 
праве сялянскую сям`ю ўзначальваў старэйшы мужчына: у бацькоўскай сям`i – 
бацька, у брацкай – старэйшы брат. Галава сям`i адказваў за арганiзацыю сямейнага 
побыту, прадстаўляў сям`ю на вясковых сходах, адказваў за выплату розных 
грашовых павiннасцей i iнш. Невыкананне патрабаванняў прыводзiла да падзелу 
сям`i цi перадачы ўлады iншай асобе. Калi ў сям`i былi сыны, то да старэйшага 
сына, а ў брацкай – да другога брата. У брацкай сям`i адносiны памiж членамi сям`i 
наладжвалiся на больш дэмакратычнай аснове, паколькi ўсе браты юрыдычна былi 
раўнапраўднымi. Тут ужо галава сям`i не меў той улады, што ў бацькоўскай сям`i. 

У малой сям`i галавой з`яўляўся муж. Адносiны памiж мужам i жонкай у 
значнай ступенi залежалi ад iх характару, а таксама ад эканамiчнага стану сям`i. 

На характар унутрысямейных адносiн значны ўплыў аказвала адыходнiцтва. 



З аднаго боку, адыходнiцтва ўмацоўвала эканомiку сям`i, а з другога стварала 
некаторы дыскамфорт ва ўнутрысямейных адносiнах. 

Раздзелы для асноўнай масы сялянскiх сем`яў былi складаным i даволi 
цяжкiм  працэсам. Большасць з iх ажыцяўлялася паэтапна. Спачатку дзялiлiся 
ўнутры сям`i: кожная сям`я гатавала ежу i харчавалася асобна, але жылi разам, 
пакуль не пабудуюць уласны дом. У дружнай сям`i пытанне з жыллём вырашалася 
больш проста: бацька па звычаёвым праве дапамагаў сыну пабудавацца. Але часта 
раздзелы, як паказвае аналiз судовых спраў, прыводзiлi да разрыву сваяцкiх 
сувязей. Частыя бойкi ў час раздзелу – з`ява даволi распаўсюджаная. 

У пачатку ХХ ст. ужо наглядаюцца раздзелы не толькi сярод бедных сем`яў. 
Некалькi змянiлiся адносiны да раздзелаў бацькоў. I эсё ж поўных раздзелаў, пасля 
якiх бацькi заставалiся б адны, у беларусаў не было. Па звычаёвым праве з iмi 
заставаўся адзiн з сыноў, звычайна малодшы, якi даглядаў бацькоў да канца жыцця. 
Але кiраванне сям`ёй бацька ўступаў сыну толькi тады, калi ўжо сам разумеў, што 
весцi гаспадарку на належным ўзроyнi ён не можа. 

У наш час на Беларусi пераважае малая нуклеарная сям`я. Сучасная сям`я 
з`яўляецца эгалiтарнай, яна заснавана на размеркаваннi роляў у адпаведнасцi з 
асабiстымi якасцямi кожнага члену сямейнага калектыву. 

1. У кожнага народа склалася свая “мадэль” дзяцiнства, якая нярэдка 
супадала не толькi ў блiзкiх па культуры народаў, але i y вельмi далёкiх. У XIX ст. у 
беларусаў дарослым лiчыўся чалавек з моманту ўступлення ў шлюб. У больш 
аддалены час (XVI-XVII ст.) уступленнi ў правы дарослага грамадзянiна 
пачыналася ў “леты зупольныя”, якiя, згодна са звычаёвым i дзяржаўным правам, 
для хлопцаў вызначалiся 15-18, а для дзяўчат 13-15 гадамi (Статут 1588 г.). З гэтага 
ўзросту яны мелi права выступаць на “копных” судах як у якасцi сведкi, так i 
адказчыка i несцi адпаведнае пакаранне. Перыяд дзяцiнства ў адпаведнасцi з 
традыцыямi i народным поглядам, падзяляўся на 4 узроставыя ступенi: маленства – 
ад нараджэння да 6-8 гадоў; дзяцiнства – ад 6-8 да 12-14 гадоў;  падлеткавы ўзрост – 
ад 12-14 да 16-17 гадоў i юнацтва – ад 16-17 да 18-20 гадоў. 

Беларусы з маленства прывучалi дзяцей да працы. Ужо ва ўзросце 4-5 гадоў 
яны выконвалi нескладаныя работы па дому. Аналiзуючы шматлiкiя фальклорныя 
творы, можна ўбачыць, што iдэалам беларуса з`яўляецца ў першую чаргу 
працавiты, сумленны, добры, гасцiнны, фiзычна загартаваны i гуманны чалавек: 
“Не той харош, хто прыгож, а той харош, хто да дзела гож”, “Добра працуеш – 
павагу маеш”, “Здароўе даражэй за ўсё”. 

Асноватворным у народнай педагогiцы беларусаў было выхаванне ў 
адпаведнасцi з прыродай, неад`емнай часткай якой лiчыўся чалавек. 

Народная педагогiка з упэўненасцю сцвярджае, што дзецi павiнны 
выхоўвацца i расцi y сям`i. 

Важнейшым выхаваўчым момантам народ лiчыў прыклад бацькоў. 
Навучанне паводзiнам у традыцыйнай сям`i i ўзаемаадносiнам памiж яе членамi 
адбывалася непасрэдна ў паўсядзённым жыццi. 

У працэсе выхавання дзяцей амаль у кожнай сям`i выкарыстоўваўся такi 
сродак, як фiзiчнае пакаранне. Аднак перавагу мела маральнае асуджэнне, вымова 



або пагроза. Асаблiвую ролю ў выхаваннi дзяцей выконвала  мацi: “Дзецi балуюцца 
ад матчынага блiнца, а разумеюць ад бацькоўскага дубца”. 

Строгасць i патрабавальнасць да дзяцей была традыцыйнай нормай 
беларусаў. 

Паводзiны дзяцей i iх выхаванне былi саслоўна размежаваны. Дзецi 
вышэйшага саслоўя выхоўвалiся па даволi строгай сiстэме. Ужо з XVI ст. вядомы 
звычай “дзядзькавання”, калi дзяцей беларускай шляхты аддавалi на пэўны тэрмiн 
на выхаванне ў сялянскую сям`ю з мэтай загартваць iх фiзiчна i прывiць iм 
уласцiвыя просаму люду працавiтасць, любоў да зямлi, маральную сiлу i 
вынослiвасць, непераборлiвасць у ежы i адзеннi (Статут 1588 г. С. 480). Цiкавую 
iлюстрацыю гэтага звычаю дае ў рамане “Каласы пад сярпом тваiм” У. Караткевiч. 
Адам Мiцкевiч у эпiчнай паэме “Пан Тадэвуш” расказвае аб даўнiм звычаi 
“сынкавання”, якога прытрымлiвалася ўся шляхта. 

Большасць беларусаў верылi y Бога i гэтую веру iмкнулiся перадаць сваiм 
дзецям. 

У засваеннi духоўных каштоўнасцей велiзарную ролю адыгрывала мова. 
Менавiта праз родную мову з пакалення ў пакаленне перадавалiся духоўныя 
набыткi, якiмi карысталася кожнае наступнае пакаленне. 

Такiм чынам, у выхаваннi сям`я як iнстытут сацыялiзацыi дзяцей была 
першай школай, дзе яны спасцiгалi ўрокi эмацыянальных зносiн, роднай мовы i 
мыслення, вучылiся гульнi, засвойвалi навыкi самаабслугоўвання i працы, 
арыентацыi ў навакольным асяроддзi. 

Згодна з выхаваўчым iдэалам беларусы iмкнулiся залажыць у дзяцей 
працавiтасць, чэснасць, дабрыню, фiзiчную загартаванасць. Гэтаму садзейнiчала 
народная мудрасць. Асноўным сродкам выхавання ў беларускай народнай 
педагогiцы была праца. 

2. Сямейныя звычаi i абрады яб`ядноўвалi i ўмацоyвалi сям`ю, служылi 
своеасаблiвым механiзмам для перадачы этнiчных традыцый, маральна-этычных 
норм i прынцыпаў ад старэйшых да малодшых. Яны дапамагалi кожнай канкрэтнай 
сям`i з годнасцю адзначыць такiя важныя падзеi, як нараджэнне дзiцяцi, уступленне 
маладых у шлюб, пераход сям`i э новую хату або зняць эмацыянальна-псiхiчнае 
напружанне ў выпадку смерцi каго-небудзь з блiзкiх, з павагай да жывых i 
нябожчыка пахаваць i памянуць яго. 

У канцы XIX-пач. ХХ ст. агульны комплекс сямейных звычаяў i абрадаў 
заставаўся даволi кансерватыўнай часткай народнага жыцця. У iм разам са 
шматлiкiмi рацыянальнымi элементамi суiснавалi магiчныя прыёмы i царкоўна-
хрысцiянскiя кампаненты. 

Комплекс традыцыйных радзiнных звычаяў i абрадаў складаўся з 3 цесна 
звязаных цыклаў: дародавага, родавага, пасляродавага. У першыя два ўваходзiлi 
звычаi, ўяўленнi, павер`i, абрадавыя дзеяннi, накiраваныя на захаванне цяжарнасцi i 
паспяховае завяршэнне родаў. 

Пасляродавы цыкл традыцыйнага радзiннага комплексу, якi быў накiраваны 
на прыняцце  нованароджанага ў сямейна-грамадскi калектыў, уключаў у сябе 
звычаi i абрады iмя нарачэння дзiцяцi, наведванне парадзiхi i нованароджанага, 



выбару кумоў, абраду далучэння нованароджанага да сям`i, дамашняга ачага, якi 
папярэднiчаў царкоўнаму хрышчэнню, а таксама абраднасцi, прысвечанай 
святкаванню радзiн (хрэсьбiн, ксцiн, хрысцiн), ачышчэнню i першаму пастрыжэнню 
дзiцяцi. Гэтыя  абрадавыя з`явы, з аднаго боку, насiлi сацыяльна-бытавы характар i 
адлюстроўвалi iмкненне сям`i i грамады адзначыць нараджэнне чалавека, з другога 
– мелi магiчную накiраванасць на забеспячэнне здароўя дзiцяцi i яго далейшага 
дабрабыту. 

Для традыцыйнай радзiннай абраднасцi беларусаў было характэрна 
арганiчнае ўключэнне ў ход дзеяння абрадавых песень. 

У вясельных звычаях i абрадах знайшлi адлюстраванне формы сям`i i 
шлюбу, прававыя нормы, маральныя каштоўнасцi i iдэалы, а таксама даўнiя 
кантакты з суседнiмi народамi, што праявiлася ў наяўнасцi розначасовых па 
паходжаннi элементаў вясельнай абраднасцi. 

Усю вялiкую разнастайнасць вясельных звычаяў i абрадаў умоyна можна 
раздзялiць на некалькi больш цi менш самастойных частак: сватанне, 
перадвясельная абраднасць, вяселле ў хаце нявесты i жанiха, паслявясельная 
абраднасць. 

Перыяд вяселляў на Беларусi пачынаўся восенню, калi ўсе 
сельскагаспадарчыя работы былi ў асноўным завершаны. Пачыналi хадзiць у сваты 
звычайна пасля 26 верасня, а спынялi пасля 26 кастрычнiка. Сватанне звычайна 
адбывалася звычайна адбывалася ў аўторак, чацвер i суботу. Iшлi ў сваты 3-5 
чалавек. 

Пасля дамоўленасцi ў час сватання праз некаторы час свякi жанiха i нявесты 
запрашалiся на заручыны (змовiны, вялiкiя запоiны, лад), дзе iшла больш 
канкрэтная размова аб будучым вяселлi. 

У гэты час хлопец i дзяўчына ў адпаведнасцi з прынятымi звычаямi 
“развiтвалiся” з калектывам моладзi, а нявеста, акрамя таго, са сваiмi сваякамi 
рыхтавала пасаг i падарункi. 

На вяселле запрашалiся вясельныя чыны. 
Уласна пачаткам вяселля з`яўлялася выпечка каравая. Каравай пяклi i ў доме 

жанiха, i ў доме нявесты спецыяльна запрошаныя жанчыны. У паўночна-заходнiх 
раёнах Беларусi пачаткам вяселля лiчылася выкананне стаўбавога абраду 
(“зачынальнага абраду”, рады”). Ён здзяйсняўся ў доме жанiха пры ўдзеле гасцей 
перад яго ад`ездам да маладой, а ў доме нявесты – перад цi адразу пасля прыезду 
маладога. Выконваў абрад i спецыяльную стаўбавую песню старшы сват або хто-
небудзь з жанатых мужчын. 

Характэрная рыса беларускага вяселля – наяўнасць у iм старажытных 
рэлiгiйна-абрадавых i сацыяльна-бытавых элементаy, якiя ўзыходзiць да эпохi 
матрыярхату i захоўваюць перажыткi i водгукi татэмiстычных верванняў i культаў. 

Пахавальна-памiнальная абраднасць змяшчала y сабе найбольш архаiчныя 
рысы, звязаныя з народнымi ўяўленнямi пра замагiльнае жыццё, пра душу, пра 
магчымасць зносiн з нябожчыкамi. 

У канцы XIX-пач.ХХ ст. у сялянскiм асяроддзi трывала бытавала 
перакананне, што чалавек павiнен сустрэць смерць у роднай хаце. Шырокае 



распаўсюджанне мелi павер`i, што некаторыя з`явы прыроды, жывёлы могуць 
прадказваць блiзкую смерць чалавека. Хавалi звычайна нябожчыка пасля абеду. 

Памiнанне памерлых (памiнкi) падзялялiся на два цыклы: пачатковы (у дзень 
пахавання, на трэцi, зрэдку – шосты, дзевяты, саракавы дзень, праз паўгода i год 
пасля смерцi), якi насiў сямейны характар i памiнкi ў пэўныя днi згодна з народным 
календаром, якiя насiлi большай часткай грамадскi характар. Апошнiя праводзiлiся 
па некалькi разоў на год, часцей – чатыры, у адпаведнасцi з порамi года: вясной 
(Радаўнiца, Наўскi вялiкдзень), летам (Траецкiя дзяды), восенню (Змiтраўскiя 
дзяды, Асянiны), зiмой (Маслечныя дзяды). У заходнiх раёнах Беларусi сярод 
каталiцкага насельнiцтва памiнкi здзяйснялi восенню ў т. зв. Задушны дзень, 
наступны дзень пасля Дня ўсiх святых. 

Калi y вясельнай i радзiннай абраднасцi беларусаў маглi мець месца 
iмправiзацыйныя моманты, дапаўненнi або скарачэннi, то ў пахавальна-памiнальнай 
абраднасцi iмкнулiся да драбнiц выконваць усе абрадава-магiчныя дзеяннi, захаваць 
усе звычаi. 
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