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УВОДЗІНЫ 

 

Паскарэнне працэсу знікнення відаў жывой прыроды на планеце прывяло да 

неабходнасці прыняцця Канвенцыі ААН аб біялагічнай разнастайнасці (5 чэрвеня 1992 г.), 

мэтай якой з'яўляецца захаванне біялагічнай разнастайнасці, устойлівае выкарыстанне яго 

кампанентаў і сумеснае атрыманне на справядлівай і роўнай аснове выгод, звязаных з 

выкарыстаннем генетычных рэсурсаў і звязаных з імі традыцыйных ведаў, шляхам 

прадастаўлення да іх доступу і перадачы адпаведных тэхналогій з улікам захавання ўсіх 

правоў на такія рэсурсы і тэхналогіі. 

У адпаведнасці з Канвенцыяй дзяржавы маюць суверэнныя правы на іх генетычныя 

рэсурсы – усе рэсурсы жывой прыроды, а таксама вынікі дзейнасці ў галіне селекцыі і 

біятэхналогіі, рэалізаваныя ў выглядзе гаспадарча-каштоўных гатункаў раслін, парод 

жывѐл, штамаў мікраарганізмаў, уключаючы ГМА. У апошнія два з паловай дзесяцігоддзі 

генетычныя рэсурсы і звязаныя з імі традыцыйныя веды аб іх выкарыстанні сталі аб'ектам 

камерцыйнай цікавасці і біяпірацтва. 

Нагойскі пратакол рэгулявання доступу да генетычных рэсурсаў і сумеснага 

выкарыстання на справядлівай і роўнай аснове выгод ад іх прымянення да Канвенцыі 

ААН аб біялагічнай разнастайнасці, распрацаваны для дасягнення трэцяй мэты 

Канвенцыі, павінен забяспечыць прававыя механізмы легальнага і празрыстага доступу да 

генетычных рэсурсаў і звязаных з імі традыцыйных ведаў, справядлівае і раўнапраўнае 

размеркаванне выгодаў паміж пастаўшчыкамі і спажыўцамі генетычных рэсурсаў і 

звязаных з імі традыцыйных ведаў (насуперак біяпірацтву), а таксама маніторынг іх 

выкарыстання. 

Праца па вывучэнні, сістэматызацыі і аналізу інфармацыі аб традыцыйных ведах, 

звязаных з генетычнымі рэсурсамі Рэспублікі Беларусь, упершыню была праведзена ў 

рамках праекта ПРААН-ГЭФ «Узмацненне людскіх рэсурсаў, прававых сістэм і 

інстытуцыйнага патэнцыялу для рэалізацыі Нагойского пратаколу ў Рэспублікі Беларусь» 

(рэгістрацыя ў Мінэканомікі №2 / 18/000874 ад 30 сакавіка 2018). 

Традыцыйныя веды – веды, навыкі або практыкі, якія перадаюцца з пакалення ў 

пакаленне і фармуюць частку традыцыйнага ладу жыцця мясцовых супольнасцяў, 

адлюстроўваюць традыцыйны ўклад і маюць значэнне для ўстойлівага выкарыстання 

біялагічнай разнастайнасці
1
. У адрозненне ад уласна фальклорнай, г.зн. вусна-паэтычнай 

творчасці, гэта прыкладныя веды, звязаныя з жыццѐм чалавека, асяроддзем яго 

                                                           
1
 Пра розныя дэфініцыі традыцыйных ведаў гл.: Значение традиционных знаний 2007. 
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пражывання. Дадзеныя веды ўяўляюць сабой вынік калектыўнага спазнання уласцівасцяў 

і сувязяў свету, прыроднага і чалавечага, яны заснаваныя на штодзѐнным вопыце і 

шматгадовых назіраннях і іх перадачы ад аднаго пакалення наступнаму. У адрозненне ад 

навуковых, традыцыйныя веды з‘яўляюцца разнавіднасцю жыццѐвых ведаў (напрыклад, 

пра выжыванне ў экстрэмальных умовах, прыѐмах прыродакарыстання, уласцівасцях 

раслін, прадуктаў жывѐльнага свету і г.д.). Пры гэтым іх традыцыйнасць мае на ўвазе 

першы за ўсѐ не архаіку, але спосаб міжпакаленнай перадачы этнічнага вопыту ў выглядзе 

звычаяў, парадку і правілаў паводзін,  што адбываецца праз практыку, паказ ці 

апавяданне. Традыцыйныя веды ствараюцца кожны дзень і развіваюцца па меры таго як 

людзі, калектывы рэагуюць на праблемы, якія ставіць перад імі асяроддзе пражывання 

(Интеллектуальная собственность, 6). 

Традыцыйныя веды, звязаныя з генетычнымі рэсурсамі, разглядаюцца Нагойскім 

пратаколам у кантэксце прававога забеспячэння доступу да гэтых ведаў і абароны правоў 

іх носьбітаў на атрыманне выгод ад выкарыстання. У Беларусі існуюць людзі і 

супольнасці, якія захоўваюць і развіваюць традыцыйныя веды па выкарыстанні 

генетычных рэсурсаў дзікарослых раслін і дзікіх жывѐл, што выкарыстоўваюцца не толькі 

для харчавання, але і для падтрымання здароўя чалавека і жывѐл. 

Дадзеная праца прысвечана толькі аднаму з раздзелаў традыцыйных ведаў, 

звязаных з генетычнымі рэсурсамі, – раслінам. 

У народнай медыцыне Беларусі прымяняецца больш за 600 лекавых раслін. У 

гэтых адносінах беларускае зѐлалячэнне як галіна народнай культуры не саступае іншым 

еўрапейскім народам. Пры вывучэнні лекавай флоры Беларусі становіцца ясным, што 

навуковая фітатэрапія значна адстае ад народнай медыцыны па колькасці задзейнічаных 

раслін. Мноства раслін Беларусі працягваюць заставацца перспектыўнымі для вывучэння і 

далейшага медыцынскага выкарыстання. Але і на сѐння можна сцвярджаць аб наяўнасці 

значнага багажу ведаў, які мы маем дзякуючы самаадданай працы нашых папярэднікаў – 

этнографаў, фармацэўтаў, лекараў, аматараў лекавых раслін, якія захавалі для нас вопыт 

нашых продкаў. 

Царства раслін, ствараючы асяроддзе пражывання чалавека і даючы яму ўсѐ 

неабходнае для існавання (асабліва ў традыцыйных культурах), у той жа час уяўляе сабой 

важны фрагмент духоўнай культуры народа. Месца раслін пры выкарыстанні іх у ежу, 

народную медыцыну і ветэрынарыю абапіраецца, з аднаго боку, на рэальныя біялагічныя 

ўласцівасці расліны, веды пра якія назапашваліся эмпірычным шляхам на працягу многіх 

стагоддзяў, з іншага боку -- на іх сімвалічны сэнс, абумоўлены міфапаэтычнай 

свядомасцю чалавека традыцыі. Абодва гэтыя бакі ў канкрэтных выпадках не 
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супрацьпастаўляюцца, а самімі носьбітамі традыцыйных ведаў і не ўсведамляюцца. 

Расліны займаюць асаблівае месца ў сістэме каляндарных свят і абрадаў, дэманструючы 

этнічную своеасаблівасць і выбіральнасць. Менавіта такія шматаспектныя і 

рытуалізаваныя ўзаемаадносіны чалавека і расліннага свету складаюць прадмет 

вывучэння этнабатанікі – адной з найбольш папулярных і актыўных галін сучаснай навукі. 

 

PREFACE 

 

The accelerated process of wildlife species extinction on the Earth has given rise to the 

adoption of the UN Convention on Biological Diversity (5 June 1992), which aims to conserve 

biological diversity, sustainably use its components and ensure the fair and equitable sharing of 

benefits arising from the utilization of genetic resources by providing access to them and 

transferring related technologies, while respecting all rights to such resources and technologies. 

In accordance with the Convention, States have sovereign rights to their genetic resources 

‒ all wildlife resources, as well as the results of activities related to breeding and biotechnology 

realized in the form of economic plant varieties, animal breeds, strains of microorganisms, 

including GMOs. Over the past two and a half decades, genetic resources and associated 

traditional knowledge on their use have become an object of commercial interest and biopiracy. 

The Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing 

of Benefits Arising from their Utilization to the UN Convention on Biological Diversity 

developed to achieve the third objective of the Convention shall provide for legal frameworks on 

legal and transparent access to genetic resources and associated traditional knowledge, the fair 

and equitable sharing of benefits between the providers and users of genetic resources and 

associated traditional knowledge (as a counter to biopiracy), as well as their use monitoring. 

The study, systematization and analysis of information on traditional knowledge 

associated with genetic resources of the Republic of Belarus was carried out for the first time in 

the framework of the UNDP-GEF Project ―Strengthening of human resources, legal frameworks 

and institutional capacities to implement the Nagoya Protocol in the Republic of Belarus‖ 

(Registration with the Ministry of Economy of March 30, 2018 No. 2/18/000874). 

Traditional knowledge ‒ knowledge, skills or practices that are handed down from 

generation to generation and form part of the traditional lifestyle of local communities, reflect 

traditional patterns of life and are important for the sustainable use of biological diversity
2
. 

Unlike folklore itself, i.e. verbal-poetic creativity, it is applied knowledge related to human life 

                                                           
2
 For different definitions of traditional knowledge refer to ―Importance of Traditional Knowledge 2007‖. 
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and the environment. This knowledge is the result of collective understanding of the properties 

and relationships of the world and of natural and human. It is based on daily experience and 

long-term observations and passed down for generations. Unlike scientific knowledge, 

traditional knowledge is a kind of life knowledge (for example, survival in extreme conditions, 

nature management techniques, properties of plants, products of the animal world, etc.). Their 

traditional character at that means, first of all, not the archaic nature, but the method of 

intergenerational transmission of ethnic experience in the form of customs, order and rules of 

behavior occurring through practice or narration. Traditional knowledge is generated every day 

and develops as people and teams respond to the challenges the environment poses to them 

(Intellectual Property, 6). 

The Nagoya Protocol considers traditional knowledge associated with genetic resources 

in the context of legal access to this knowledge and the protection of the rights of traditional 

knowledge holders to benefits arising from their use. In Belarus, there are people and 

communities that preserve and develop traditional knowledge on the utilization of wild plant and 

animal genetic resources, which are used not only in nutrition, but also for maintaining human 

and animal health. 

This paper provides insight only into one of the areas of traditional knowledge related to 

genetic resources ‒ plants. 

Belarusian folk medicine uses more than 600 medicinal plants. In this regard, Belarusian 

herbal medicine as a branch of folk culture keeps pace with other European nations. When 

studying the medicinal flora of Belarus, it becomes clear that scientific herbal medicine is far 

behind folk medicine with regard to the number of plants used. Many plants of Belarus continue 

to be promising for the study and further medicinal use. But even today, one can speak of a 

significant pool of knowledge we have thanks to the dedicated work of our predecessors ‒ 

ethnographers, pharmacists, doctors and lovers of medicinal plants who have preserved the 

experience of our ancestors for us. 

The kingdom of plants, creating an environment for a human being and providing him or 

her with everything needed for existence (especially in traditional cultures), at the same time 

represents an important fragment of the people's spiritual culture. The place of plants in  

traditional foodways as well as domestic and veterinary medicine relies on the one hand on the 

actual biological properties of plants and knowledge, which has been accumulated empirically 

over centuries, and on their symbolic meaning determined by the mythopoetic human perception 

of a tradition on the other. 

In particular cases, these two sides are not opposed and traditional knowledge holders are 

hardly cognizant of them. Plants have a special place in the system of calendar holidays and 
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rituals, demonstrating ethnic identity and selectivity. This heterogeneous and ritualized 

relationship between a human being and the plant world falls under the scope of ethnobotany 

study, one of the most popular and actively developing branches of ethnoscience. 

 

  



13 
 

 

1. Гісторыя вывучэння лекавай флоры Беларусі 

 

Асноўнай задачай франтальнай прапрацоўкі этнаграфічнай у першую чаргу і 

нарадазнаўчай літаратуры ў цэлым стала імкненне зразумець той комплекс традыцыйных 

ведаў, які атрымалася зафіксаваць з назапашанага беларусамі на працягу стагоддзяў. Бо 

супастаўленне гістарычных дадзеных з сучаснымі можа сведчыць аб устойлівасці (у тым 

ліку і эфектыўнасці) традыцыі. 

 

1.1 З гісторыі медыка-батанічнай усходнеславянскай літаратуры  

 

Са старажытных Грэцыі і Рыма, з Блізкага Усходу паходзіць шэраг прац 

медыцынскага характару, дзе, аднак, лекавальныя парады густа перасыпаліся 

філасофскімі разважаннямі. Медыцынскія энцыклапедыі перакладаліся на шматлікія 

нацыянальныя мовы амаль паралельна з Бібліяй і былі вядомы на нямецкай, польскай, 

чэшскай, іспанскай і іншых мовах, заваяваўшы шырокае прызнанне гэтых народаў. 

Замежная анатама-медыцынская сфера адкрывалася на ўсходнеславянскіх землях з 

першымі перакладамі, з аповядамі вандроўцаў і гандляроў, з кнігадрукаваннем. У 

Сярэднявечнай Еўропе былі шырока распаўсюджаны нямецкія, італьянскія пераклады 

лацінскіх і візантыйскіх першакрыніц, сярод іх – сачыненне пра зѐлкі Ода з Мена, 

напісанае гекзаметрам у XI стагоддзі, паэма Серэна Самоніка ―Пра лекі‖, зельнік ―Мацер 

Фларыдус‖. Заходнееўрапейскія кнігі існавалі, як мяркуецца, ужо з ХІІ стагоддзя ў 

рукапісах, перарабляліся, дапаўняліся, змяняліся адпаведна з умовамі таго ці іншага краю.  

Здымак 1, 2  

Заходнееўрапейскія ідэі і трактаты паступова распаўсюджваліся на ўсход, у 

першую чаргу, у Літву і Маскоўскую Русь (праз Нямеччыну і Польшчу), дзе знайшлі 

ўдзячную глебу, хутка былі засвоены, перапрацаваны і надоўга затрымаліся ў народнай 

свядомасці. Вядомы гэтыя рукапісы пад назвамі «зельнікі», «лячэбнікі», «Вертограды 

лечебные». Як вынікае з даследаванняў, нярэдка з іх здымалі копіі, выкарыстоўвалі для 

асабістага ўжытку. Сюды ж уключаліся каментары рымскага ўрача Галена да прац 

Гіпакрата, што на той час былі папулярныя ў Еўропе, вытрымкі з псеўда-Арыстоцелевых 

кніг. Уяўляючы сабою, з аднаго боку, своеасаблівыя батанічныя энцыклапедыі, зельнікі і 

лячэбнікі ўтрымліваюць даволі звестак пра штодзѐннае жыццѐ, павер‘і. Нароўні з фактамі, 

якія сведчаць пра пэўныя веды нашых продкаў аб прыродзе, яе ўласцівасцях, пра 

жыццѐвы і гаспадарчы вопыт, у лячэбніках і зельніках сустракаюцца і відавочна магічныя 
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парады. З гэтай прычыны помнікі такога роду непазбежна мусілі б апынуцца (і апынуліся) 

на перакрыжаванні інтарэсаў навукоўцаў рознай прафесійнай арыентацыі: 

прыродазнаўцаў, урачоў, гісторыкаў і філолагаў. Аднак шэраг акалічнасцяў прывѐў і да 

таго, што даследаванне лячэбнікаў стала для прадстаўнікоў розных навуковых дысцыплін 

досыць маргінальнай тэмай: прыродазнаўцаў бянтэжыла  праблема ідэнтыфікацыі раслін, 

гісторыкаў і філолагаў – пытанне суаднясення матэрыялу з той ці іншай традыцыяй, 

праблема іх паходжання. Сітуацыя з даследаваннем лячэбнікаў, створаных на беларускіх 

землях, выглядае тым больш праблематычнай з прычыны палітычных і сацыяльных 

працэсаў. 

Самыя грунтоўныя працы па гісторыі рускай медыка-батанічнай літаратуры 

сабраны і апісаны Васілѐм Маркавічам Фларынскім у 1879 годзе пад знакавай назвай 

«Русские простонародные травники и лечебники XVI–XVII вв.». Надрукаваў ѐн сярод 

іншых медыцынскіх рукапісаў і адзін з Зельнікаў пачатку XVIII ст. (64 главы). 

Агледзеўшы значную колькасць рукапісаў такога плану, вучоны прыходзіць да высновы, 

што зельнікі – крыніцы па гісторыі медыцыны, а таксама народных спосабаў лекавання 

(Флоринский 1879, 62). К канцу ХIХ ст. наспела неабходнасць каталагізацыі захаваных 

помнікаў медыцынскай пісьменнасці. У 1895 г. выйшла фундаментальная праца 

Л.Ф. Змеева «Русские врачебники. Исследование в области нашей древней врачебной 

письменности», прысвечаная апісанню ―медыцынскіх‖ рукапісаў (Змеев 1895).  

Здымак 3 

У савецкі час літаратура данага тыпу не станавілася аб‘ектам пільнай увагі, а вось з 

90-х гадоў у Расіі да яе звярнуліся даволі актыўна. Украінскія даследчыкі сцвярджаюць, 

што на іх землях актыўна карысталіся лячэбнікамі на польскай мове. Некалькі помнікаў 

навукова-практычнага жанру, напісаных на стара-ўкраінскай мове, зберагліся з XVI ст. 

В.В. Німчук апублікаваў урывак украінскага зельніка ХVІ ст., правѐўшы яго дакладны 

лінгвістычны аналіз (Німчук 1976). І ўсѐ ж у сучаснай навуцы яшчэ няма прац,  дзе б 

вырашалася пытанне пра ўзаемасувязь медыцынскіх ведаў усходніх славян з развіццѐм 

адпаведнай сферы ў Візантыі і ў паўднѐвых і заходніх славян. 

Са старажытных лячэбнікаў на ўсходнеславянскіх мовах, якія захаваліся да 

сѐнняшняга дня, самым раннім па часе стварэння называецца Зельнік XVI ст., які 

захоўваецца ў фондзе Цэнтральнай навуковай бібліятэкі г. Харкава і праз тое называецца 

Харкаўскім спісам. У 1534 г. «по повелению господина преосвященного Даниила 

митрополита всея Руси» ў кніжнай майстэрні мітрапаліта была ўпершыню перакладзена з 

нямецкай мовы кніга «Сад здароўя» (лацінская назва «Hortus Sanitatis»). Гэтая крыніца 
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рускага перакладу – інкунабула
3
 1492 г. – лічыцца найбольш поўным выданнем нямецкай 

кнігі Der Gart der Gesundheit (= Hortus sanitatis / Deutsch, Der Hortussaпitatis des Johaппes 

voп Сubе (Любекская рэдакцыя Gaerde der Suntheit 1492 г. прыпісваецца Іагану Воннеке 

фон Кубе (1503/1505)), тэкст на ніжненямецкім дыялекце, больш блізкім да галандскай 

мовы, чым да сучаснай нямецкай. Першым перакладчыкам інкунабулы на рускую мову 

быў «полоняник литовский, родом немчин, любчянин» – прыдворны ўрач і астролаг цароў 

Івана ІІІ і яго сына Васілія, ураджэнец Любека Мікалай Булеў (Бюлаў) (сярэдз. XV ст. – 

1548).  

Дату стварэння Лячэбніка – 1534 г. – пацвярджаюць і вадзяныя знакі паперы. 

Рукапіс, які складаецца з 582 лістоў, напісаны некалькімі  почыркамі, характэрнымі для 

дзелавога маскоўскага скорапісу 1-ай палавіны XVI ст. У Лячэбніку даецца кароткая 

характарыстыка шматлікім лекавым раслінам. Часткам, прысвечаным апісанням травы, 

адпавядае малюнак. Ілюстрацыі, выкананыя чарніламі тонкім пяром, адрозніваюцца 

высокім майстэрствам выканання і рэалістычнасцю малюнка (Боброва 2009, 131; 

Исаченко 2009).  

Пераклад Бюлава атрымаў назву «Благопрохладный вертоград здравию». Гэта 

мудрагелістая назва азначала «рай премудрости и философского учения», што чыталася ў 

вязі царскага спісу 1616 г., які склаў рызнічы царскай казны Флор. У пасляслоўі да 

рукапісу 1616 г. паведамляецца, што масквіцянін Флор пасля спусташэння Крамля 

палякамі знайшоў у 1612 г. рукапіс 1534 года, перакладзены па загаду мітрапаліта ўсея 

Русі правялебнага Данііла, і загадаў напісаць гэту кнігу, якая была завершана ў лета 1616 

г.  

На рукапіс звярнуў увагу вядомы ўкраінскі кнігазнаўца А. П. Запаска, які назваў 

Лячэбнік унікальным помнікам народнай медыцыны XVI ст. (Запаско 1995, 322). Што 

асабліва цікава, месцам стварэння Лячэбніка вучоны называе Украіну ці Беларусь. 

Расійскія даследчыкі адстойваюць думку аб стварэнні помніка на тэрыторыі Маскоўскай 

Русі. Ва ўсялякім разе, харкаўскі спіс – пратограф спісу ―Травника 1616 г.‖ 

Пэўную вядомасць на нашых землях мелі і помнікі на польскай мове – зельнік 

Спічыньскага 1542 года, які гэтаксама месціць у сабе даволі перакладнога матэрыялу, 

зельнік Сырэньскага (Spiczyński 1542; Syreński 1613). Так, у мястэчку Бачэйкава на 

Віцебшчыне, якое належала да ўладанняў роду князѐў Цеханавецкіх,  у бібліятэцы 

знаходзіўся адзін з асобнікаў зельніка Сырэньскага, пра што сведчыць пячатка  ―Biblioteka 

Boczejkowa‖ і надпіс чарніламі ―Ta xięga należy do Boczejkowa w familii 

                                                           
3
 нкуна була (ад лац. incunabula — «калыска», «пачатак») — кнігі, выданыя ў Еўропе ад 

пачатку кнігадрукавання і да 1 снежня 1501 года. 
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Cichanowieckich…‖. Зараз кніга захоўваецца ў фондзе навукова даследчага аддзела 

кнігазнаўства Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі (Вашкевич 2012, 116). Фота 4-5 З 

Зельніка Сімона Сырэніуса. 1613 г. 

У чэхаў такія пераклады былі апрацаваныя Чэрнаем пад назваю ―Кнігі лекарскай‖, 

надрукаванай на чэшскай мове (Змеев 1895, 30). Сярэдявечныя зельнікі не былі сухімі 

зборнікамі рэцэптаў. Каб уявіць гэтыя кнігі, дастаткова прыгадаць раздзел пра чалавека, 

што пачынаецца з ілюстрацыі, на якой Бог у кароне з рознакаляровымі камянямі, 

упѐршыся каленам у грудзі Адама, з сілай цягне за ногі з яго Еву. У іншых малюнках 

падаюцца рагатыя птушкі, крылатыя звяры. Але размеркаванне глаў адпавядае часцей 

лацінскаму арыгіналу (Змеев 1895, 34). 

І яшчэ адзін блізкі да нас рукапіс – Віленскі лячэбнік XVII ст. (Vaistažolininkas), 

570 л. Спіс, па сцверджанні даследчыкаў, мае маскоўскае паходжанне (Исаченко 2010, 

189). Віленскі спіс адрозніваецца добрай захаванасцю і цудоўным афармленнем. Малюнкі 

прысутныя ў 374 главах. Як і іншыя спісы, рукапіс на першых лістах мае ўказальнікі, на л. 

18–21 змешчаны ўказальнікі, якіх няма ў спісе 1616 г., але якія ѐсць у харкаўскім спісе – 

«тѣ зелiа, кои проход творят», «кои естество члвѣческое укрѣпляютъ».  

 Л.Ф. Змееў у сваѐй працы апісвае і рукапісы, якія так ці інакш маюць дачыненне да 

нашых земляў. Так, у апісанні 78 рукапісу (Гр. Уварава 2207 (315), XVIІІ стагоддзя ў 

рэестры хваробаў сустракаюцца вядомыя да сѐння пераважна на беларускай тэрыторыі 

найменні родимецъ – апоплекцыя, змій угрызетъ, черный недугъ (падучая), колтунъ 

(Змеев 1895, 123-124). Вучоны, апісваючы рукапіс, пазначае, што праз дастаткова чыстую 

рускую мову заўважаюцца «чужыя ноткі, нібыта пісаў іншаземец, польскай, да прыкладу, 

пароды» ((Змеев 1895, 124), і нават выказвае думку, што гэты рукапіс – магчыма, спіс з 

Літоўскага лячэбніка 1622 года (Змеев 1895, 150).  

 Звяртае на сябе ўвагу тытул «Лекарства домовые 1719 г. янв. переведенные съ 

польскаго на словенскій языкъ, собранные отъ различныхъ издателей … три краты 

печатанное соумноженіемъ лекарствъ и приданіемъ о некоторыхъ водокъ къ чему 

полезнее суть, еще же къ тому такожде приданы есть способъ деланія пряничковъ 

различныхъ. Въ граде нареченномъ Любче на печаткомъ дворе Петра Блястуса кметы 

слуги сіятельнейшаго князя его милости господина Христофора Радзивила Гетмана 

Польскаго Великаго Княжества Литовскаго и пр. лета Господня 1622 (А первое изданіе 

1617 г.) 98 рукапіса (Змеев 1895, 158). 

Л.Ф.  Змееў, апісаўшы дастатковую колькасць рукапісаў Лячэбнікаў і Зельнікаў, 

напісаў: ―Што ні складальнік, што ні перапісчык, то новае адценне рукапісу, сшытага ўсѐ з 
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тых жа лапікаў, але ў іншым толькі парадку, на густ ці заказчыка, ці яго самога‖ (Змеев 

1895, 187). 

Рускія і польскія рукапісныя зельнікі знаходзяцца ў сферы ўвагі навукоўцаў ужо 

больш за паўтара стагоддзі, што ніяк не скажаш пра зельнікі з нашых земляў, якім пакуль 

няма адмыслова прысвечаных прац. Хоць, па звестках гісторыкаў, беларускія (ці як яны 

тады зваліся літоўскія) лячэбнікі карысталіся папулярнасцю на тэрыторыі суседніх краін. 

Так, у ХVI - ХVII стст. у рускай дзяржаве былі вядомыя і атрымалі распаўсюджанне  такія 

сачыненні, як «Книга, глаголемая лечебник литовски», «Тайная тайных», лячэбнік 

ваяводы Гаштоўта і інш. Пра папулярнасць літоўскіх лячэбнікаў сярод рускіх вяльможаў 

сведчыць той факт, што ў снежні 1676 г. лекар Вілім Горстэй, пасланы за мяжу для 

наймання лекараў на рускую службу, атрымаў даручэнне ад самога цара Фѐдара 

Аляксеевіча «в Вилне да во Гданске купить две или три книги лутших творцов, которые 

писали о лекарском деле‖ (Прихожая 2002, 113). Безумоўна, замежныя медыцынскія 

працы пры перакладзе на старабеларускую мову змяняліся, дапаўняліся і 

перапрацоўваліся перакладчыкамі  і перапісчыкамі. У тэксты ўносіліся істотныя змены і 

дадаткі, якія адлюстроўвалі досвед, назапашаны тагачаснай медыцынай, прыводзіліся 

апісанні мясцовых лекавых раслін, у выніку чаго некаторыя пераклады набывалі 

вызначаныя рысы арыгінальных медыцынскіх твораў.  

У аддзеле рэдкіх кніг і старадрукаў Гродзенскага дзяржаўнага гісторыка-

археалагічнага музея  захоўваецца кніга ―Plantae rariores‖ (Рэдкія расліны) вядомага 

нямецкага батаніка Хрыстафа Якаба Трэва – адно з самых рэдкіх і прыгожых нямецкіх 

выданняў аб раслінах (1763 год). У кнізе падаюцца звесткі пра дзесяць раслін, аздобленыя 

яркімі вельмі прыгожымі малюнкамі. Фота 6-7 

 

* 

«Книга глаголемая лечебник Литовскій» 

Для беларускага народазнаўства асаблівую цікавасць уяўляе рукапіс, перакладзены 

ў Вільні ў 1677 годзе на «словенский диалект». Гэты рукапіс захоўваецца ў калекцыі 

рукапісных кніг ХІV-ХІХ стст. у Цэнтральным дзяржаўным архіве старажытных актаў 

(воп. ІІ, № 176) у Расіі, напісаны ѐн скорапісам ХVІІ ст. на паперы, 161 л. Аснову рукапіса 

складае вялікі адрывак з назваю «Книги лечебныя от многих лекарев собраные о корениях 

и о зелиях», дзе апісаны 106 лекавых сродкаў перадусім расліннага паходжання, 

прапісана, пры якіх захварваннях іх варта прымяняць. Тут жа прыводзяцца ўрыўкі з 

апокрыфаў. З ліста 86 па 94 змешчаны вытрымкі з псеўда-Арыстоцелевага сачынення з 

правіламі па асабістай гігіене.  
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Асабліва цікавы апошні раздзел рукапісу, з ліста 104 і да канца, дзе побач з 

цытатамі з ―арыстоцелевых врат‖ падаюцца самыя розныя звесткі пра хваробы і іх 

лекаванне, а таксама замовы. Маецца і змест, які названы ―Реестром лечебным для 

лепшего и лютейшего нахождения чого от которой болезни потреба». 

Адносна часу і месца напісання рукапісу ў тэксце маецца такі ўрывак: ―По милости 

вседержителя бога предвечнаго переведен бысть сей лекарник з латинских книг с 

польскаго языка на руский язык лета 6995, круг солнцу 8, а луны 19, индикта 4, а 

нарождения господа нашего Исуса Христа лета 1487». Укладальнік публікацыі рукапіса 

Леў Пушкароў піша, што праца «изобилует полонизмами» і ў якасці прыкладу прыводзіць 

лексемы албо, моц, цыбуля, робак, лазня, певне і інш. (Редкие источники
 
1977, 10), 

беларускасць якіх не выклікае сумнення. Хоць аўтары прадмовы пішуць, што рукапіс 

пацвярджае культурныя сувязі між народамі Польшчы, Літвы, Беларусі і старажытнай 

Русі (Редкие источники
 
1977, 11), гэта не адмаўляе паходжання арыгіналу з нашых земляў. 

Тое, што «Літоўскі лячэбнік» складзены на тэрыторыі Літоўскай Русі, пацвярджае і 

пераважная ўзгадка тыповых прадстаўнікоў нашай фауны і флоры. 

Асноваю спіса паслужыў заходнееўрапейскі арыгінал(-ы). Перакладчык, на думку 

Л.Пушкарова, не абмяжоўваўся польскім арыгіналам, а скарыстоўваў славянамоўныя 

пераклады з прац старажытных урачоў. «Простая мова, своеасаблівасць моўных зваротаў 

поруч з лаканічнасцю і выразнасцю азначэнняў даюць падставы шукаць крыніцу 

некаторых раздзелаў гэтага рукапісу сярод народных лячэбнікаў, аўтарствам абавязаных 

прадстаўнікам сацыяльных нізу – селяніну, рамесніку, дробнаму гандляру, ніжэйшай 

манастырскай або царкоўнай служцы» (Редкие источники
 

1977, 11). Складальнік 

рэкамендаваў выкарыстоўваць для лячэння найбольш распаўсюджаныя расліны і 

падручныя прадметы народнага побыту (тое, што можна было без цяжкасцяў знайсці ў 

полі, лесе, агародзе, гумне, у сялянскай хаце, майстэрні рамесніка). 

Да вывучэння і выдання гэтага лячэбніка гісторыкі былі ўпэўнены, што да XVI ст. 

на мовы ўсходніх славян лячэбнікі не перакладаліся. Самыя раннія вядомыя лячэбнікі 

былі перакладзены: адзін у Маскве ў 1534 г. (з нямецкай мовы), а другі ў Каломне ў 1588 

г. (з польскай мовы). Даціроўка разгледжанага вышэй беларускага рукапісу, якая 

адносіцца да канца XV ст., уносіць карэнную папраўку ў гісторыю перакладных 

медыцынскіх спісаў не толькі ў беларусаў, але і наогул ва ўсходніх славян (Грицкевич 

1987, 101). Такім чынам, «Книга глаголемая лечебник Литовскій» на сѐння ці не самая 

старажытная вядомая крыніца з гісторыі народнай медыцыны беларусаў.  

На старонках лячэбніка ўзгадваюцца наступныя хваробы – нежить, трясца, 

падущая немоц, робаки, которые гризут у бруху, подсовы («Коли колет в нутре, то есть 
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подсовы», избытный кус (злаякасныя пухліны), дна, злая немоц, «що ей зовут по-римски 

святога Валента», туга от духа нечиста. Відавочна, гэтыя найменні тычацца перадусім 

народнай традыцыі, пазначаюць немачы, якія не знаходзяць дакладнага адпаведніка ў 

афіцыйнай фармакалагічнай медыцыне. І сѐння, у ХХІ стагоддзі сярод вясковага 

насельніцтва працягваюць сваѐ бытаванне такія найменні, як нежыць, трасца, падучая 

немач, дна, туга. 

 Сярод рэкамендацый лекавання той ці іншай хваробы з дапамогаю зѐлак, 

мінералаў, рэчываў жывѐльнага паходжання, сустракаюцца і тыя, што маглі б быць 

патлумачаныя з гледзішча навукі, і цалкам магічныя парады. Гл. да прыкладу  

«Тую омелу пити з вином, уздоровливает утробу гниющую и морит робаки, которые 

гризут у бруху. А коли дитя в семи летех покушает тоей ж омелы, не будет мети 

падущой немоцы. А листие омельное уздоровливает подсовы и почныя болести. Омела 

выгонит из человека избытный кус, а этот кус ростет в человеке з недокипенья и 

недоваренья» (с. 94, л.119)
4
; «О подсовы: гусинное сало и воск сырой лист да маково 

млеко, истерши вмесце, на плат приложиьти где болит, поможет» (с. 95, л. 121); 

―Ужовник есть зелие вельми ужиточно, у дому ли у кого уж албо гадина вкусит, увесь 

яд своею моцею из человека выгонит. Тако же коли человек при дорозе носит его при 

собе, все ужеви албо жабы и ядорки, албо который робак лихий, то бежит з дороги. 

Также кто бы наварил ужовника з вином и пил, а бедет ли гадина в человеку, на тих 

мест выйдет з человека‖ (Гл. 46. л. 31); ―Тако ж хто держит злую гризь под пупком и в 

лоне, навари семя кропивного, а сотри с пресным медом…‖ (с. 40). 

* 

Пра яшчэ адзін лячэбнік даведваемся з публікацыі Д. Васілеўскага ―Беларускія 

чараўнікі і іх зельле‖ ў ―Нашым краі‖ (Васілеўскі)
 
за 1927 год. У 1926 годзе даследчая 

экспедыцыя Аршанскага акруговага таварыства краязнаўства па апісанні Дубровенскага 

р-на у в. Мардашэвічы ў сялянкі Ганны Шарэнды ўзялі ―лячэбнік‖. Гэты Лячэбнік мае 30 

лістоў у адну восьмую аркуша і напісаны рукою чалавека, ―не зусім пісьменнага ў 

расійскім правапісе‖, апісана тут 77 траў. Кожная расліна запісана пад асобным нумарам і 

ў канцы складзены рэестр назваў. 

Аўтар публікацыі выказвае думку, што лячэбнік перапісваўся ў канцы XVIII  

стагоддзя, пра што можа сведчыць выкарыстанне даўніх мераў вышыні расліны – страла, 

локаць, калена і пядзь. Толькі ў апісанні дзвюх зѐлак узгадваюцца вяршок і аршын. 

Адметна, травы разлічаны на дапамогу не сяляніну-земляробу, але воіну, гандляру, 

падарожніку, прычым перадусім у міжасабовых зносінах – пры здабыванні пашаны, 

чыноў, у пазыках, каб вярнуць злодзея, даведацца пра здраду жонкі і пад. Відавочна, 

знаѐмства з гэтымі травамі дае чалавеку ўладу над людзьмі і прыродай, а таксама дазваляе 

пабачыць нячыстых, як зѐлка ―Адамава галава‖. Д. Васілеўскі мяркуе, што складаўся 

                                                           
4
 Далей пасля цытаты з Лячэбніка ў тэксце ў дужках падаецца старонка па выданню ―Редкие источники 

по истории России‖ 1977 года і ліст арыгінала. 
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Зельнік недзе ў першай палавіне XVII ст., прычым у мястэчку, у шляхецка-мяшчанскім 

асяроддзі пад значным уплывам духавенства (Васілеўскі 1927, 51-57).          

* 

Пра існаванне сярэднявечных зельнікаў (лячэбнікаў) на нашых землях паведамляе і 

Еўдакім Раманаў у артыкуле ―Из области белорусской народной медицины» (Романов 

1902-1903). Супастаўляючы звесткі аднаго з такіх лячэбнікаў (ХVІІІ ст. з маѐнтка 

Гайдукоўкі Магілѐўскай губерні), які, па словах аўтара, захоўваецца ў яго, з запісанымі ім 

жа або яго карэспандэнтамі парадамі, заснаванымі на выкарыстанні рэчываў мінеральнага, 

расліннага і жывѐльнага паходжання, паважаны збіральнік імкнецца паказаць пераемнасць 

і ў асобных выпадках амаль поўнае супадзенне. На жаль, у публікацыі не друкуецца 

рукапіс цалкам, толькі асобныя з яго вытрымкі па абранай тэме.  

 

Матэрыялы копных судоў 

 

 Асобныя звесткі пра фітатэрапію можна атрымаць з сярэднявечных судовых спраў. 

М. Доўнар-Запольскі, які вывучаў матэрыялы па вядзьмарству на беларускіх землях, 

паведамляе аб згадванні ў судовых і пісьмовых помніках наступных раслін – тытунь, 

девятерник, alosnik, рута заўзятая, цэнтурыі і odtesknik. Даследчык піша: «Употребление 

пры чаровании разных трав было сильно развито, но, к сожалениюю, сохранилось весьма 

немного точныхъ указаний па название и способы употребления этих трав. Большей 

частью встречаются только общие указания на употребление пры чарах трав и других 

растений, ―зелья‖, так же как и на их назначение. Из более точных указаний известно, 

напр., что собирались какие-то цветы во ржи, какую-то траву, собиравшуюся во время 

кукования кукушки, давали коровам и курам. Иногда употреблялись и хлебные злаки, 

молодой ячмень, рожь, овес с липовыми листьями» (Доўнар-Запольскі 2017, 100). 

Трэба заўважыць, што апісанняў народнага лекавання як такога, натуральна, у 

гэтых дакументах няшмат, і то яны губляюцца паміж абвінавачаннямі ў чарадзействе. 

Аднак нават тыя макулінкі дазваляюць зазірнуць у перадгісторыю магічнага 

флоракарыстання, якім мы яго ведаем па запісах ХІХ-ХХІ ст. 

Так, адна з падазраваных у чарадзействе сцвярджала, што ўмее ―дети малые 

покурити а тескницу отходити, и лекарство на тое: вылеванье олова, зелье деветерник и 

руту ярую у молодом пиве уварити, пити и дов верху головы прикладати‖ 

(Археографический 1867, 135). У выніку суровых допытаў абвінавачаныя мусілі расказаць 

пра сваѐ «чарадзейства». Прыкладам, знахар Карп практыкаваў такі сродак ад тугі: на 

маладзіку набраць у новы гаршчок, троху больш за палавіну, рачной вады, чарэпаючы яе 
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ўніз па цячэнні, і старацца, каб ніводная кропля не вылілася, прытым за вадой трэба ісці, 

ні з кім не размаўляючы па дарозе, гэдак жа і вяртацца; у гэта вадзе напарыць зелля 

(дзевяцернік белы?), заляпіць гаршчок цестам, затым гэтым зеллем памыцца на сходзе 

месяца тры разы на тыдзень: у сераду раніцай, у чацьвер вечарам і ў суботу да ўсходу 

сонца. У наступным месяцы ўсѐ паўтараецца з травой цэнтурыяй, а трэці месяц з травой 

адтэскнік (Археографический 1867, 167-168). Перад намі складаны, шматэтапны магічны 

комплекс, але практычна да кожнага яго складніку да нашага часу бытуюць паралелі і 

фактычныя адпаведнікі. Прымеркаванасць шэрагу лекавальных дзеяў да маладзіка і да 

сходу настолькі пашыраная, што не патрабуе асобных каментарыяў; выкананне рытуалу ў 

маўчанні патрабуецца вельмі часта, як і патрэба карыстацца новым гаршчком. Гл. даволі 

блізкі рытуал з запісаў ХІХ ст.: Ад дзяцінцу «трэба йти ў темный лес, знайти грыбину 

бэрэговатую, зрубить, порубаць на щепки и пакласти их у новий горщик, зрызать з бухона 

хлеба скорынку и накрыть горщик и замазать тистом на вянцы…‖ (Романов 1891, 10). 

Асобныя звесткі можна сустрэць і ў іншых справах. Да прыкладу, чараўнік Максім 

Знак на допытах узгадвае і «бабу Пухнову з Капліц», якая рабіла ўзвар з упудніка і лячыла 

ім людзей (Jodkowski 1932, 4). Упуднік у народнай фітатэрапіі даволі часта сустракаецца і 

зараз (верагодна Berteroa incana L.).   

 

2.2 Працы польскіх і рускіх навукоўцаў і падарожнікаў да сярэдзіны ХІХ стагоддзя 

 

Пачынаючы з XVI ст. шмат матэрыялаў па народнай батаніцы і магічных метадах 

лячэння з‘явілася на польскай мове. З іх у першую чаргу варта вылучыць працы Г. 

Спічыньскага, М. Сенніка, С. Сірэніуса. Так, Г. Спічынскі – адзін з самых адукаваных 

прадстаўнікоў XVI ст. – пакінуў грунтоўную працу пра народныя сродкі лячэння, дзе 

даецца апісанне раслін, рыб, жывѐл і іх выкарыстанне пры розных хваробах. Шэраг 

звестак знаходзіць практычна літаральнае паўтор у сучасных записях. Так, расліна вylica – 

палын горкі (Artemisia sp.), паводле дадзеных з XVI ст., павешаная над дзвярыма, адымала 

сілу чараў і д‘ябальства. Амаль даслоўна паўтараецца тое ў самых апошніх палявых 

запісах: ―Палын – очань харошая вешч, і проціў нечысці. І як жывот баліць, і каб ні 

мышэй не было, ні чараўніца ў хату не лезла‖
5
. Усе гэтыя кнігі мелі  шырокае 

распаўсюджанне на беларускіх землях, якія ўваходзілі тады ў склад Літоўскага княства, а з 

1569 г. у склад Рэчы Паспалітай. Фота 8 

У канцы XVIII ст. апублікаваў свае працы Жан Эмануіл Жылібер -- лекар і батанік, 

доктар медыцыны, прафесар анатоміі, хірургіі і прыродазнаўства.  З яго імем звязаная 

                                                           
5
 Зап. у 2018 г. Валодзіна Т. у в. Суша Лепельскага р-на ад Волкавай Л.А. 
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Аптэка-музей (Гродна) - гэта дзеючая аптэка з музейнай экспазіцыяй, якая адлюстроўвае 

гісторыю. Будынак пабудавалі езуіты у 1709 годзе (?). У 70-я гады XVIII стагоддзя аптэку 

перадалі заснаванай у Гродна Медыцынскай акадэміі, у яе сценах у той час жыў і 

працаваў Жылібер. Ён жа заснаваў батанічны парк, дзе ў 1780 годзе было каля 2000 

раслін. Французскі вучоны-батанік лічыцца заснавальнікам фармацэўтычных навук у 

Беларусі і Літве. Ён быў ініцыятарам адкрыцця ў аптэцы адмысловай лабараторыі, якая 

займалася вытворчасцю лекавых прэпаратаў з раслін. ФОТА 9-11 У 1781 годзе ў 

Гарадзенскай каралеўскай друкарні выйшаў першы том працы ―Flora Lituanica 

inchoata…Сolectio I, II, III‖ Grodnae, 1781 (―Няпоўная флора Літвы…‖), працяг якой 

з‘явіўся ўжо ў Вільні ў 1782 г.: ―Flora Lituanica inchoata…Сolectio IV, V‖ Vilnae, 1782.  

На працах Жылібера вучыўся і яшчэ адзін славуты батанік, манах каталіцкага 

ордэна піяраў Станіслаў Баніфацы Юндзіл, доктар філасофіі і тэалогіі, прафесар батанікі і 

заалогіі Віленскага ўніверсітэта. Яго кніга "Opisanie roślin w prowincyi wielkiego Księstwa 

litewskiego naturalnie rosnących" (―Апісанне раслін у правінцыі Вялікага Княства 

Літоўскага, якія растуць у прыродзе‖) уключае звесткі і пра выкарыстанне раслін у 

народнай медыцыне. У 1785 г. у Шчучыне ім быў заснаваны батанічны сад і сад лекавых 

раслін. 

Пасля далучэння Магілѐўскай і Віцебскай губерняў да Расіі (у выніку першага 

падзелу Рэчы Паспалітай у 1772 г.) флору Беларусі пачала вывучаць Расійская акадэмія 

навук. Кіраваў гэтымі даследаваннямі акадэмік І. І. Ляпехін. Экспедыцыя пачала работу 21 

сакавіка 1773 г. Да таго часу І. І. Ляпехін быў вядомым навукоўцам і меў вялікі вопыт 

збірання палявых матэрыялаў. Як адзначае М. Фрадкін, «врач и ботаник Лепехин 

особенно интересовался лекарственными растениями, не упускал случая узнать народные 

способы их применения от местных знатоков лекарственных трав». Экспедыцыя І. І. 

Ляпехіна працавала ў Пскоўскай і Магілѐўскай губернях 9 месяцаў. За гэты час яна 

абследавала мясцовасці вакол Пскова, Вялікіх Лук, вытокі Волгі і Заходняй Дзвіны, 

наваколлі Віцебска і прыбярэжныя раѐны Сожа і Дняпра. Яе маршрут праходзіў праз 

Ляды, Мсціслаў, Оршу, Віцебск, Полацк, Рыгу. З 8 рапартаў, дасланых І. І. Ляпехіным у 

Академію навук за час беларускай экспедыцыі, вынікала, што яна прайшла паспяхова. 

Быў сабраны багаты матэрыял па фауне і флоры. Так, да рапарту з Рыгі быў прыкладзены 

спіс раслін, сабраных каля Віцебска, усяго 260 назваў (Мінько 1969, 7). 

У Еўропе ў цэлым назіраецца ўзрастанне цікавасці да народнага жыцця і 

зацвярджэнне этнаграфіі як самастойнай нарадазнаўчай навуковай дысцыпліны. 

Этнографы, якія працуюць на беларускіх землях, арыентуюцца на рускую ці польскую 

навуку ці ўвогуле працуюць у іх рамках. 
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Адным з першых спецыяльны раздзел аб мясцовых раслінах падрыхтаваў Андрэй 

Казіміравіч Меер (1742-1807), генерал-маѐр, член Вольнага Расійскага сходу пры 

Маскоўскім універсітэце, гісторык, этнограф, пісьменнік і паэт другой паловы XVIII ст. 

Гэта «Апісанне Крычаўскага графства‖, дзе сярод прадстаўленага ў алфавітным парадку 

шырокага спісу мясцовай флоры і фауны згадваецца і іх лекавае выкарыстанне. А. Мейер 

вядомы тасама як аўтар «Ботанического подробного словаря, или Травника, содержащего в 

себе по алфавиту описание большой части по сие время известных как иностранных, так и 

здешних дерев». Слоўнік быў выдадзены на сродкі Кацярыны II, але з планаваных 5 тамоў 

выйшлі толькі два з іх у 1781-1783 гг. 

У 1802 г. у Беларусі пабываў акадэмік В. Севяргін. У наступным, 1803 годзе былі 

апублікаваныя яго «Записки путешествия по западным провинциям Российского 

государства», у якіх разам з мінералагічнымі і глебавымі звесткамі сустракаюцца апісанні 

расліннасці, а ў канцы кнігі змешчана «Flora Grodnensis», або «Роспись растениям, 

произрастающим в окрестностях г. Гродно, собранных Жилибером и расположенных по 

системе Линнея». У 20-х гадах XIX ст. пры Віленскім медыцынскім таварыстве, адным з 

заснавальнікаў якога быў прафесар кафедры фармацыі і фармакалогіі Галоўнай школы 

Літвы Ёнас Фрыдрых Вольфгангас, выдаваўся часопіс «Pamiȩtnik farmaceutyczny 

Wileňski» («Віленскі фармацэўтычны даведнік»). У часопісе друкаваліся нататкі, якія 

тычацца флоры Літвы і Беларусі, а таксама асобныя паведамленні лекараў і фармацэўтаў 

пра лекавыя расліны. Артыкулы, прысвечаныя ўжыванню асобных лекавых раслін, 

друкаваліся таксама ў «пратаколах пасяджэння Віленскага медыцынскага таварыства». 

Падрабязны матэрыял аб лекавых раслінах і іх прымяненні ў Віцебскай губерні 

дадзены прыродазнаўцам А. Антонавым. Аўтар зрабіў батанічнае апісанне 112 лекавых 

раслін, указваў і на выкарыстанне іх у народнай медыцыне. Праца мае вялікую навуковую 

каштоўнасць, бо напісана чалавекам, дасведчаным у батаніцы (Антонаў 1888). 

 

2.3 Станаўленне этнаграфіі і цікавасць да расліннага царства 

 

Звесткі пра расліны ў канцы XVIII - ХIХ стагоддзі раскіданыя па літаратуры рознай 

накіраванасці, ад уласна батанічных пошукаў да работ этнографаў, як прафесіяналаў, так і 

аматараў даўніны і народнага побыту. Відавочна, першыя засяродзілі сваю ўвагу на 

ідэнтыфікацыі раслін, апісанні знешняга выгляду, месцаў росту і г.д., паказваючы пры 

гэтым па магчымасці і сферы выкарыстання. Першыя этнографы запісвалі звесткі аб 

мясцовай флоры па меры яе ўключанасці ў народнае жыццѐ, а таксама ў народную 

творчасць. Прадстаўнікі прывілеяваных саслоўяў адкрывалі для сябе жыццѐ селяніна, 
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захапляліся яго ведамі ці асуджалі невуцтва, і адносна раслін у тым ліку. Рамантызм ХIХ 

стагоддзя паглыбіў увагу да народнага жыцця і, адпаведна, абумовіў рост этнаграфічнай 

літаратуры. 

Адносна больш позняй літаратуры ХIХ стагоддзя трэба мець на ўвазе, што ў 

работах таго часу каментары разгортваліся ў адпаведнасці з папярэднімі ўстаноўкамі 

збіральнікаў – паказаць ―забітасць‖ сялян або рамантычна апаэтызаваць іх ―даўніну‖. 

Збіральнікі на першае месца ставілі не дэталѐвае вывучэнне мясцовай флоры, але народны 

светапогляд – веру, магічную дзейнасць, веды пра хваробы і лекавыя расліны. У запісах 

ўжо першых этнографаў мы назіраем важную і да сѐнняшняга часу ўстаноўку, згодна з 

якой мы не можам, не маем права, а часта і магчымасці катэгарычна падзяляць 

«навуковыя» і «забабонныя» ўяўленні аб той ці іншай расліне або сродках жывѐльнага 

паходжання, бо для носьбітаў традыцыйных ведаў яны складаюць непарыўнае і арганічнае 

адзінства. У цэлым праца фалькларыста прадвызначае асцярожнае маніпуляванне 

ацэнкавымі ярлыкамі, якія, як правіла, існуюць толькі ў свядомасці кабінетных вучоных і 

абсалютна не рэлевантныя для натуральнага існавання пераважна сялянскага ўкладу 

жыцця. 

Дарэчы, цікавасць менавіта да «паза-рацыянальнага» боку народнага жыцця 

характэрны і для піянера польскай этнабатанікі Йозефа Растафіньскага, нездарма сваю 

працу пра расліны ѐн выдаў пад назвай «Zielnik czarodziejski to jest zbiór przesądów o 

roślinach» (1895). 

Разам з іншымі галінамі народных ведаў і з‘явамі штодзѐннага жыцця беларусаў, 

народнамедыцынскія веды і ўяўленні, а таксама лячэбныя практыкі апынуліся шчодра 

прадстаўленымі ў фальклорна-этнаграфічных матэрыялах XIX - першай паловы ХХ 

стагоддзя, у тым ліку ў працах А. Кіркора, Я. Тышкевіча, Я. Кібарта; у зборніках П. 

Шэйна, П. Дземідовіча, Ю. Крачкоўскага, А. Багдановіча і інш. Прадстаўнікі міфалагічнай 

школы захоплена расказвалі пра ―духаў і дэманаў‖ хвароб і спосабы зносін з імі (П. 

Шпілеўскі, А. Кіркор, П. Шэйн). Этнографы гэтага часу ў асноўным пісалі на аснове 

асабістых назіранняў, многія з якіх адрозніваюцца каштоўнымі падрабязнасцямі. У другой 

палове XIX стагоддзя этнаграфічныя даследаванні складаліся ў асноўным у 

сістэматычным зборы матэрыялаў і іх апісанні. Гэтыя працы, як правіла, заставаліся без 

каментароў і спробаў сінтэзу. У доктарскай дысертацыі А. Сіцынскага, прысвечанай 

становішчу ў сферы гінекалогіі і дзетанараджэння ў беларускай вѐсцы, аналізуецца даволі 

матэрыялаў па ўключэнні ў прафілактычныя і лекавальныя кантэксты самых розных 

зѐлак. Улічыўшы, што аўтар прафесійны доктар, матэрыялы па народнай батаніцы 

друкуюцца з лацінскімі назвамі і каментарамі. 
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Што характэрна і асабліва ўхвальна, усебакова адукаваныя збіральнікі сярэдзіны 

ХIХ стагоддзя, перш за ўсѐ дваране, у запісах пра расліны спрабуюць ідэнтыфікаваць іх, 

прыводзячы адпаведныя лацінскія абазначэнні. 

Паказальна, цікавасць да расліннага свету з пункту гледжання яго рацыянальнага 

выкарыстання праяўлялі прадстаўнікі розных сацыяльных слаѐў. Так, у архіве Рускага 

геаграфічнага таварыства захоўваецца невялікі рукапіс Плакіда Янкоўскага, протаіерэя з 

Жыровічаў Слонімскага павета з назвай «Способъ, употребляемый противъ лихорадки», 8 

стр., 1857 г. Аўтар апісвае выпадкова адкрыты ім новы сродак ад ліхаманкі, які замяняе 

хінін, – насенне плюшчу. ―Съ зеренъ снимается верхняя колючая оболочка и онѣ толкутся 

въ мелкій порошокъ; можно употреблять и цѣльныя, а для настоевъ на спиртѣ и 

виноградномъ винѣ – и не очищенныя отъ скорлупы. Пріемъ для дѣтей 3-4, а для 

взрослыхъ до 12 зернышекъ; порошки давались въ водѣ, чаѣ, винѣ, а всего чаще въ 

обыкновенной водкѣ, по три раза въ день, въ свободные отъ пароксизмовъ дни, а въ 

ежедневной лихорадкѣ – натощакъ или нѣсколькими часами раньше или послѣ 

пароксизма»  (Зеленин 1914, 469). 

Яўстафій Тышкевіч адным з першых узяўся за запіс легенд, звязаных з рознымі 

травамі, пераважна абрадавага або лекавага прызначэння. У рукапісным сшытку  ―Zielnik 

Borysowskich okolic‖ (Зельнік Барысаўскага павета) знаходзяцца розныя назвы траў і чым 

яны цікавыя. Хутчэй за ўсѐ, гэтая праца так і не была завершана. Часткова яна 

прадстаўлена ў кнізе ―Opisanie powiatu Borysowskiego» (Апісанні Барысаўскага павета) 

(Wilno, 1847). Фота 12 Яўстафій Тышкевіч У напісанні кнігі прыняў удзел барысаўскі 

павятовы лекар Іосіф Беліцкі. Яму належаць раздзелы аб народнай медыцыне, аб чарах 

(вядзьмарстве). «Зельнік» складзены ў алфавітным парадку, кожнай расліне даецца 

характарыстыка. Вось як, напрыклад, апісваецца барвенак звычайны (Vinca minor L.): 

«Агародная расліна, лісце цвѐрдае, заўсѐды зялѐнае, нават узімку пад снегам. Славіцца ў 

народзе і ў медыцыне вывядзеннем калтуна. Таму яго ўжываюць не толькі для дэкору, а і 

для мыцця галавы, для зняцця каўтуна ... ». У раздзеле ―Расліны пераважна з 

медыцынскага пункту гледжання‖ прадстаўлены багаты спіс раслін з указаннем іх 

лекавага прызначэння і ступені выкарыстання як у нядаўнім мінулым, так і на момант 

публікацыі. Я. Тышкевіч суправаджае назвы хвароб і раслін лацінскімі і па меры 

магчымасці ці неабходнасці народнымі беларускімі эквівалентамі.  

Найбуйнейшы прадстаўнік беларускай дарэвалюцыйнай этнаграфіі – Е.Р. Раманаў. 

Сярод розных галін матэрыяльнай і духоўнай культуры беларускага народа, што былі 

адлюстраваны ў яго працах, важнае месца належыць і народнай медыцыне і батаніцы. Ён 

сабраў і выдаў больш за 800 замоў, апублікаваў вытрымкі з лячэбнікаў, распісаў 
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прымяненне зѐлак (Раманаў 1889; 1903). Звод «простанародных звычаяў і абрадаў» яшчэ 

аднаго тытана беларускага нарадазнаўства М. Я. Нікіфароўскага ўключае звесткі пра 

расліны, рытуалы, прыгаворы і нават тэрміналогію, што ўяўляе складаны ўпарадкаваны 

тэкст, што ўвасобіў у сабе рознаўзроўневыя погляды чалавека на свет і на самога сябе 

(Никифоровский 1887) . 

У 3-м томе «Материалов для изучения быта и языка русского населения Северо-

Западного края» П.В. Шэйна, што выйшаў ужо пасля яго смерці, змяшчаецца невялікі 

раздзел ―Лечебные средства, употребляемые простым народом в Борисовскомъ уезде‖, да 

друку падрыхтаваны Е.Карским, які прыводзіць адсылку да ранняй працы Тышкевіча: 

«Ср. Тышкевичъ: Opisanie powiatu Borysowskiego, 244-262. Изъ растеній выбраны только 

лѣчебныя». Пасля публікацыі складальнік пакідае заўвагу: «Въ книгѣ Тышкевича списокъ 

лѣкарственныхъ травъ еще продолжается. Покойный П. В. Шейнъ, по видимому, 

удовольствовался тем, что привел для образца лишь несколько изъ лѣчебных средств, 

практиковавшихся в Борисовском уѣздѣ в 60-хъ годах прошлаго столѣтія»  (Е. К. / Шейн 

1902, 494). 

Раздзел уяўляе сабой варыянт зельніка з загалоўнай літаратурнай назвай расліны 

(іх 24), далей ідуць народныя і лацінская назвы і кароткае апісанне прымянення ў 

народнай медыцыне. Разам з указаннем на хваробу, для лячэння ад якой 

выкарыстоўваецца расліна, сустракаюцца і магічныя рытуалы: «Медвеѣжъе ухо и царскій 

скиптръ «дзеванна» (Verbascum thapsus L.) – считаютъ испытаннымъ алопатическимъ 

средствомъ въ нашихъ странахъ для изгнанія червей изъ скота. Наклонить стебель къ 

востоку солнца, верхъ прижимаютъ камнемъ и говорятъ: «до того времени тебя не 

отпущу, пока изъ того-то черви не вылѣзутъ» (Шейн 1902, 492). 

Таксама на зельнік Я. Тышкевіча абапіраецца і аўтар-укладальнік ―Материалов по 

географии и статистике России‖ па Мінскай губерні І. Зяленскі. У параграфе «Растения, 

известные в простонародии по своимъ целебным свойствам» ѐн прама пазначае: 

«Заимствовано изъ сочиненія: «Opisanie powiatu Borysowskiego» і агаворвае, што 

«исчисляются растенія, употребляемыя мѣстными жителями противу разныхъ болѣзней. 

Притомъ, такъ какъ одно и тоже растеніе известно въ различныхъ мѣстностяхъ подъ 

различными названіями, то мы приводимъ не русскія, а польскія наименованія, которыя 

болѣе или менѣе извѣстны и всему населенію. Латинскія названія слѣдуютъ за 

польскими» (Зеленскій 1864, 371). Пералічваецца больш за сто раслін, гл. да прыкладу 

«Полынь (Artemisia absinthium L.). Употребляется народомъ для укрѣпленія желудка и оть 

лихорадки. Горячій настой на водѣ уничтожаетъ клоповъ. Дикое; Пион (Peonia officinalis). 
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Кладется въ ванны для дѣтей, страдающихъ конвульсіями. Употребляется также отъ 

кашля, чахотки и скорбута. Огородное» (Зеленскій 1864, 374-376). 

«Матэрыялы для геаграфіі і статыстыкі Расіі», сабраныя афіцэрамі Генеральнага 

штаба, наогул, ѐсць адной з крыніц па этнабатаніцы беларусаў. Агляды губерняў па 

пэўнай праграме пачалі складацца па ўказанні Ваеннага міністэрства Расіі яшчэ ў 30-я гг. 

ХІХ ст. і першапачаткова прызначаліся «для ўжывання» ў Вайсковым ведамстве. 

Складальнікі працавалі па праграме, якая ўключала збор геаграфічных і статыстычных 

звестак па кожнай губерні. Беларускі матэрыял прадстаўлены ў зборніках па Гродзенскай, 

Мінскай, Смаленскай і Віленскай губернях. «Матэрыялы» ўяўляюць сабой абагульненні 

розных крыніц інфармацыі. Яны ўключаюць звесткі статыстычных камітэтаў, справаздач 

губернатараў, артыкулаў з газеты «Губернскія ведамасці» і іншых перыядычных 

выданняў; у шэрагу выпадкаў выкарыстоўваліся рукапісныя матэрыялы прыватных асоб, 

мясцовых краязнаўцаў і, што цікава, лекараў, якія прынялі ўдзел у апісанні расліннага 

свету губерняў. Так, для віленскага тома звесткі аб мясцовых раслінах атрыманы ад 

настаўніка натуральных навук К. Тамулевіча, для аптэкарскіх раслін – ад аптэкара 

Хрусціцкага, «при том руководствовались сочинением профессора ботаники Виленского 

университета Юндзилы» (Корева 1861, II). 

У апісанні Магілѐўскай губерні, у раздзеле, прысвечаным фізіка-геаграфічнаму 

апісанню, прыведзены «Список цветковых и высших безцветковых растений, 

дикорастущих в Могилевской губернии», складзены Р. Пабо і К. Чалоўскім. Спіс раслін 

уключае назву класа, сямейства, групы, рода і віда на рускай і лацінскай мовах; мясцовая 

назва, час цвіцення, а таксама Алфавитный списокъ фармацевтическихъ названий 

растеній, употребительныхъ и употреблявшихся въ медицинѣ, съ указаніемъ 

ботаническихъ названій послѣднихъ» і «Списокъ мѣстно-народныхъ врачебныхъ растеній, 

съ указаніемъ ихъ употребленія»  К. Чалоўскага. У раздзеле разгледжаны 197 раслін з 

апісаннем спосабу іх ужывання пры пэўных захворваннях. Гл. да прыкладу «безголовы 

иван (Clinopodium vulgare L.). Трава с цветами, употребляемая для ванн и подкуривания 

от припадков» (Дембовецкий 1882, 397). У гэтым спісе згадваецца шэраг раслін, якія 

потым ні разу не сустрэліся ў этнаграфічнай літаратуры, магчыма, шэраг раслін не быў 

дастаткова добра вядомы сярод сялян. У кнізе, прысвечанай Гродзенскай губ., у 

«алфавитном списке растений и простонародного их употребления в Белостокском уѣздѣ» 

«Viola tricolor, иванъ да марья. По засѣяннымъ полямъ. Противъ золотухи у дѣтей» 

(Бобровский 1863, 78). Прадстаўлена 65 раслін. 

Самай вялікай і грунтоўнай спецыяльнай працай аб знахарстве, традыцыйных 

уяўленнях пра хваробы чалавека і сродкі народнай медыцыны ў маштабах усѐй Беларусі 



28 
 

з‘яўляецца зборнік ураджэнца Ушаччыны Францішка Леапольдавіча Вярэнькі ―Да 

пытання аб народнай медыцыне‖ (Wereńko 1896). Нягледзячы на няпоўныя трыццаць 

гадоў адпушчанага яму жыцця, у заходняй частцы Лепельскага і паўночнай частцы 

Барысаўскага паветаў Ф.Л. Вярэньку атрымалася сабраць найбагацейшы фальклорна-

этнаграфічны матэрыял. Усяго ў працы прыводзіцца каля 1000 апісанняў лячэбных 

прыѐмаў, замоў, прымет, павер‘яў і сродкаў народнай медыцыны, і больш за 300 з іх 

звязана з раслінамі. Асабліва трэба адзначыць тое, што даследчык здолеў досыць 

падрабязна і раўнамерна разгледзець увесь комплекс народнамедыцынскіх уяўленняў і 

практык. Нароўні з апісаннем рытуальна-магічных захадаў годнае месца ў запісах 

займаюць апісанні лекавых сродкаў расліннага і жывѐльнага паходжання. 

У.М. Дабравольскі адзін з раздзелаў свайго Смаленскага этнаграфічнага зборніка 

так і называе «Травник», дзе згадвае больш за 80 траў. Прыводзіцца толькі назва і 

кароткае ўказанне на выкарыстанне, см. Да прыкладу «Трипутникъ. Атъ скулы» 

(Добровольский 1891, 216-223). Збор каштоўны уважлівым стаўленнем да мясцовых 

назваў раслін і рэдкімі звесткамі магічнага характару. Адзінкавыя дадзеныя з этнабатанікі 

ўключаюць артыкулы Я. Ляцкага «Болезнь и смерть в представлениях белорусов» (1892); 

П. Дземідовіча «Изъ области върованій и сrазаній бълоруссовъ» (1896). Як і адпавядае 

назве, прыводзяцца ўключаныя ў магічныя рытуалы выпадкі выкарыстоўвання раслін, гл. 

«По представленію бѣлорусса, зубы болятъ у человѣка отъ того, что ихъ грызетъ 

небольшой бѣленькій червячекъ съ черною головкой. Чтобы выгнать его оттуда, 

запариваютъ бѣлену» (Демидович 1896, 131). 

Варта ўзгадаць і кнігу Ганны Цюндзявіцкай «Літоўская гаспадыня, ці навука аб 

утрыманні ў добрым стане хаты і забеспячэнні яе ўсімі прыправамі і запасамі кухоннымі і 

аптэкарскімі і гаспадарчымі, а таксама гадаванні і ўтрыманні скаціны, птушкі і іншай 

жывѐлы адпаведна спосабам найбольш выпрабаваным і правераным вопытам і да таго ж 

самым танным і простым» (польск. Gospodyni litewska czyli Nauka utrzymywania porządnie 

domu tudzież hodowania i utrzymywania bydła), 1848 год, якая не адносіцца да ліку 

фалькларыстычных, але змяшчае карысныя звесткі па гэтай праблематыцы. Багатыя і 

разнастайныя звесткі пра побыт палешукоў, і ў тым ліку пра клопаты яго пра здароўе, 

знаходзім у важкіх тамах К. Машыньскага (1928); Ч. Пяткевіча «Духоўная культура 

Рэчыцкага Палесся», зборніку А. К. Сержпутоўскага «Прымхі і забабоны беларусаў-

палешукоў‖ і інш. працах беларускіх этнографаў і фалькларыстаў. 

Да сярэдзіны XIX стагоддзя сярод збіральнікаў і даследчыкаў народных звычаяў 

ужо склалася ўяўленне аб асобнай сферы народных ведаў – «народнай медыцыне». 

Робяцца спробы асэнсаваць народную медыцыну з розных пазіцый: для разумення 
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прычын устойлівасці народных прыѐмаў, з мэтай «узбагаціць медыцынскую навуку» 

невядомымі ѐй лекавымі сродкамі. Агульнай тэндэнцыяй ацэнкі народных лячэбных 

практык было тое, што «забабонныя» (з пункту гледжання збіральнікаў) прыѐмы 

тлумачыліся «векавой адсталасцю», а «карысныя» – «народнай мудрасцю і вопытам‖. 

 

1.4 Уклад беларуска-польскіх нарадазнаўцаў у развіццё этнабатанікі 

 

Заходнія беларускія землі знаходзіліся ў складзе Рэчы Паспалітай, дзе асабліва 

плѐнна працавалі польскія этнографы. Важную ролю ў папулярызацыі цікавасці да раслін 

з пункту гледжання іх выкарыстання адыграла папулярная перыѐдыка, прысвечаная 

фальклорным і этнаграфічным тэмам, дзе публікаваліся не толькі артыкулы, але і 

апытальнікі і апытальныя лісты, якія спрыялі правядзенню этнаграфічных пошукаў, гл. у 

першую чаргу польскія часопісы «Wisła» і «Lud». Да прыкладу, у 1889 г. у «Wisłе» 

Браніслаў Грабоўскі апублікаваў анкету з назвай ―Анкета для збору звычаяў і ўяўленняў з 

права ў вѐсках і мястэчках‖ («Kwestionariusz dla zbierających zwyczaje i pojącia prawne ludu 

po wsiach i miasteczkach»). У 1890 году да чытачоў звярнуліся са словамі: «Я звяртаюся да 

ўсіх, у каго ѐсць магчымасць даведацца аб метадах і сродках народнай медыцыны, каб 

яны ласкава паклапаціліся аб зборы траў, якія выкарыстоўваюцца ў мясцовай народнай 

медыцыне. Лячэннем займаюцца знахары, бабкі і нават пані, ад іх гэдак жа трэба 

даведвацца адносна названай сферы. Кожную былінку трэба прыляпіць на лісток паперы, 

напісаць народную назву расліны, калі такая вядома, а калі няма, то навуковае вызначэнне 

зробіць спецыяліст, далей высветліць, як яна выкарыстоўваецца, якія часткі расліны 

ўжываюцца» (Kielak 2007, 57). 

Прафесар Йозэф Растафіньскі (1850-1928), польскі батанік з Кракава (Ягелонскі 

універсітэт), склаў анкету з 70 пытанняў па ўсіх аспектах этнабатанікі (традыцыйныя і 

культываваныя, дзікія прадукты, медыкаменты, рытуалы, фарбавальнікі і г.д.). Апытанне 

было названым «Odezwa do nie botaników o zbieranie ludowych nazw roślin», што 

перакладаецца як ―Зварот да не батанікаў, каб сабраць народныя назвы раслін». У сваю 

поўную версію ѐн уключыў 70 пытанняў, якія тычацца выкарыстання раслін, іх 

культывавання, збору і называння. зварот быў апублікаваны ў 1883 годзе прыкладна ў 60 

газетах на польскай мове ў Прусіі, Аўстра-Венгрыі і Расіі. Растафіньскі атрымаў некалькі 

сотняў адказаў, што складае, верагодна, самы вялікі этнабатанічны агляд ХІХ-га стагоддзя 

ў Еўропе. Лісты датуюцца 1883-1909 гадамі. З прыкладна двухсот аўтараў, якія пісалі яму, 

большасць адправілі яму інфармацыю аб сучаснай тэрыторыі Польшчы. Аднак некаторыя 

з іх паведамілі аб выкарыстанні раслін на цяперашняй тэрыторыі Беларусі і Заходняй 
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Украіны па гістарычных прычынах, бо значная частка інтэлігенцыі і землеўладальнікаў 

(тыповая для рэспандэнтаў Растафіньскага) у гэтых краінах была альбо польскай, альбо 

спаланізаванай. У сваіх лістах яны ў асноўным звярталіся да раслін, якія вырошчваюцца ці 

скарыстоўваюцца сялянамі, хоць часам таксама падавалі дэталі пра расліны,  што 

культывуюцца ў сядзібах (Łuczaj et al. 2013, 2). 

Адказы на пытанні Растафіньскага былі часткова выкарыстаны іх уладальнікам і 

заставаліся дзесяцігоддзямі забытымі ў Ягелонскім універсітэце. Яны былі «выяўленыя» ў 

канцы ХХ-га стагоддзя ў памяшканні Інстытута батанікі і зараз захоўваюцца ў Музеі 

батанічнага сада ўніверсітэта. Дванаццаць з іх утрымліваюць інфармацыю з Беларусі і 

прааналізаваныя ў артыкуле (Łuczaj et al. 2013, 2). Удзел у анкетаванні Марыі 

Твардоўскай было ахарактарызавана ў асобным артыкуле (Kohler, Piekiełko-Zemanek 

1986). 

Пасля Першага кангрэса славістаў у Празе (1929 г.) на старонках часопіса «Orli 

Lot» (№ 5-6 за 1930 г.) быў апублікаваны зварот Адама Фішэра да польскіх палявых 

даследчыкаў збіраць і дасылаць матэрыялы, якія тычацца народных павер‘яў і звычаяў, 

звязаных з раслінамі, з дадаткам адпаведнага апытальніка. 

Падобная сітуацыя актывізацыі ўвагі да фітатэрапіі назіралася і ў іншых 

еўрапейскіх краінах. Асабліва заслугоўвае ўвагі сітуацыя ў Эстоніі, а канкрэтна кампанія 

па зборы матэрыялу, распачатая Якабам Хуртам у 1888 годзе, якая дала вельмі і вельмі 

значныя вынікі. Каталог ―Folk Botany‖ Эстонскага літаратурнага музея ў Тарту змяшчае 

разнастайную інфармацыю (каля 13 000 картак-паказальнікаў) пра расліны, лячэнне, 

прагназаванне надвор‘я і інш. (Soukand, Raal 2017, 58 - 67). 

 

1.4.1 Вандалін Шукевіч 

Археолаг і даследчык старажытнасцяў Вандалін Шукевіч (беларускага паходжання, 

ствараў свае творы па-польску) публікуе ў польскай этнаграфічнай перыѐдыцы запісы 

беларускіх вераванняў і звычаяў, у тым ліку калекцыю ўяўленняў, звязаных з раслінамі. 

Матэрыялы для публікацыі былі атрыманы з яго ўласных назіранняў і запісаў ад розных 

асоб. У Шукевіча былі добрыя і шырокія кантакты з сельскімі жыхарамі, падчас 

блуканняў у пошуках працы. У «Kwartalniku Litewskim» ѐн апублікаваў артыкул: ―Dawne 

środki lecznicze», дзе выкарыстаў рукапіс свайго дзеда, Волькі Карачэўскага. У артыкуле 

ўтрымліваецца багаты пералік метадаў лячэння сродкамі, якія лічыліся эфектыўнымі ў 

XVIII стагоддзі (Szukiewicz 1910). 

У шэрагу выпадкаў апісваецца ўжыванне раслін з лекавымі мэтамі, аднак нярэдка ў 

суправаджэнні магічных рытуалаў. У прадмове да выдання аўтар са шкадаваннем ці 
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дакараннем заўважае, што народныя звычаі, «якія ўсѐ яшчэ вельмі прымітыўныя, можна 

сказаць амаль дзіцячыя, маючы аналогію, магчыма, у паняццях народаў, якія стаяць на 

самых нізкіх узроўнях развіцця, настолькі ўладныя ў душах нашых людзей, што 

выступаюць агульнай рысай закона. Сярод забабонаў, перакананняў, веры ў вядзьмарства, 

лѐс і г.д. няма месца для лагічнага мыслення. ... Вера ў таямнічыя ўплывы 

звышнатуральных сіл усѐ яшчэ настолькі моцная, што яна часта падточвае паняцці, якія 

вынікаюць з глыбокай рэлігійнасці, а часам нават цалкам супярэчыць рашучаму 

перакананню ў тым, што «без волі Бога і валасок галавы не ўпадзе»
6
 (Szukiewicz 1910, 87). 

У Падзвінні запісваў лекавыя сродкі як частку традыцыйнага побыту Ян Обст „z 

własnej praktyki oraz z ust ludu prostego‖ (з уласнай практыкі або з вуснаў простага люду) 

(Obst 1912). 

 

1.4.2 Міхал Федароўскі 

Міхалу Федароўскага ФОТА 13 па праву належыць гонар называцца адным з 

самых яркіх і плѐнных збіральнікаў і знаўцаў жыцця простага беларуса. Яго 

этнабатанічныя зборы асабліва поўныя, пераканаўчыя і дасканалыя. У 1897 году выйшаў 

першы том фундаментальнага зводу M. Федароўскага «Lud białoruski na Rusi litewskiej», у 

які аўтар уключаў матэрыялы пра вераванні, перакананні і звычаі беларускага народа (што 

жыве недалѐка ад Ваўкавыска, Слоніма, Ліды і Саколкі). Інфармацыя пра традыцыйныя 

веды, звязаныя з раслінамі, ўключана ў раздзелы «Choroby (Medycyna)», «Weterynaria» і 

«Lekarstwa». У апошнім са згаданых параграфаў абмяркоўваюцца лекі наогул, а таксама 

лекі мінеральнага, расліннага і жывѐльнага паходжання. Пры апісанні хваробы аўтар 

прадставіў інфармацыю пра яе прычыны, а таксама розныя тэрапеўтычныя стратэгіі 

(напрыклад, абкурванне), накіраваныя на выдаленне і перадачу хваробы.  

У параграфе «Аб лекавых раслінах»
7
 аўтар згадаў больш за 200 відаў, якія 

выкарыстоўваюцца ў дамашняй медыцыне. Частка гэтай інфармацыі была запісаная на 

мясцовым дыялекце беларускай мовы. Сабраныя матэрыялы ўпарадкаваны адносна назваў 

раслін, размешчаных у алфавітным парадку на беларускай мове. У характарыстыках 

прыводзяцца таксама польскія назвы, а затым лацінскія (выключэнне – некалькі раслін, 

                                                           
6 Pojęcia te, ogromnie jeszcze pierwotne, rzec można niemal dziecinne, mające swoją analogję chyba w pojęciach 

ludów stojących na najniższych szczeblach rozwoju, tak jeszcze niepodzielnie panują w duszy ludu naszego, że 

stanowią cechę ogólną prawie. Wśród przesądów, zabobonów, wiary w gusła, czary, przeznaczenia etc. niema 

miejsca dla myślenia logicznego. Wiara w tajemnicze wpływy sił nadprzyrodzonych jest tu jeszcze tak silną, że 

przygłusza często sobą pojęcia wypływające z głębokiej religijności, ą nawet nieraz staje w sprzeczności zupełnej z 

tą silnie zakorzenioną wiarą, że „bez woli Boga i włos z głowy spaść nie może».  
7
 Польская даследчыца Ганна Траяноўскі аналізуе сабраныя Федароўскі матэрыялы з пункту гледжання 

сучасных фармацэўтычных ведаў, а таксама прыводзіць спробы пошуку іншых постэмпірычных умоў для 

выкарыстання асобных лекавых раслін (Trojanowska). 
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назвы якіх не маглі быць вызначаны). М. Федароўскі таксама прадставіў інфармацыю аб 

лекавым выкарыстанні, метадзе ўздзеяння і форме прэпарата, у якім расліна прымалася 

пацыентам. Часам ѐн таксама размяшчаў інфармацыю пра месцы, дзе тая расліна часцей 

расце. Каментары да перакананняў, звязаных з лекавымі раслінамі, таксама 

ўтрымліваюцца ў Кнізе II у дачыненні да ведаў аб прыродзе (Rozdział IV. Rośliny, 166 і 

далей). 

Сярод відаў, апісаных аўтарам, больш за 100 прымаліся ўнутр, а вонкава каля 80; у 

тым ліку каля 20 для двух з гэтых магчымасцяў. Адносна шэрагу раслін прыводзяцца 

толькі звесткі пра магічнае выкарыстанне. М. Федароўскі таксама апісаў расліны, 

уздзеянне якіх на чалавека яшчэ недастаткова вывучана. Усѐ яшчэ пад пытаннем тыя 

расліны, якія ў народнай тэрапіі адыгралі важную ролю, але не былі ўключаныя ў 

афіцыйныя сродкі, а іх склад і ўласцівасці да гэтага часу не цалкам зразуметыя. Гэтыя 

расліны функцыянавалі ў свядомасці і традыцыйнай культуры не толькі ў форме гаючых 

сродкаў, але і як аб‘ект вераванняў, легендаў і песень, што надавала ім дадатковы 

сакральны змест і часта вызначала іх прымяненне для лекавання. 

М. Федароўскі апісаў больш за 200 раслін, і каля 160 згадаў адносна выкарыстання 

ў лячэнні чалавека. Ён не спрабаваў ацэньваць матэрыялы ў адпаведнасці з тагачаснымі 

медыцынскімі ведамі або кодэксам рацыянальнасці, ѐн запісваў і толькі ўпарадкоўваў 

інфармацыю, падаючы яе ў форме кароткіх нататак, якія змяшчаюць згадкі аб лекавым 

выкарыстанні расліны. Дзякуючы яго працы мы цяпер маем шырокі матэрыял, які 

тычыцца лекавых раслін і які дэманструе, як традыцыйная медыцына грунтуецца на 

ўласных правілах. 

У 2012 годзе ў працэсе ўпарадкавання архіўных збораў у Zielniku аддзела біялогіі 

Варшаўскага універсітэта Маяй Гранішэўскай былі выяўленыя новыя матэрыялы 

знакамітага этнографа. Самымі важнымі сталі зельнікі фарматам A3, якія складаюцца з 14 

сшыткаў: ФОТА 14-15 

• Два сшыткі з 1882 і 1883 гг. з назвай «Zioła lecznicze używane przez lud 

litewski w okolicach Wołkowyska i Słonima, z dodatkiem roślin w gusłach i czarach 

zastosowanie mających» (Лекавыя травы, якія выкарыстоўваюцца людам літоўскім 

у ваколіцах Ваўкавыска і Слонім, з дадаткам раслін у чарадзействе і магіі) 

(Archiwum WA, sygn. 2 i sygn. 3); 

•  Сшытак з 1883 г. з назвай «Rośliny użyteczne u ludu litewskiego z okolic 

Słonima, Wołkowyska i Prużanny» (Спажыўныя расліны ў люду літоўскага з ваколіц 

Слоніма, Ваўкавыска і Пружанаў) (Archiwum WA, sygn. 1); 

•  Сшытак «Zielnik Litewski. Zbiór roślin z okolic Wołkowyska i Słonima z 
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oznaczeniem nazw jakie im lud nadaje. Zeszyt I» (Літоўскі зельнік. Збор раслін з 

ваколіц Ваўкавыска і Слоніма з абазначэннем народных назваў) (Archiwum WA, 

sygn. 4).  

• Дзесяць сшыткаў без назвы  (Archiwum WA, sygn. 6) , у якіх 

прадстаўлены ў асноўным мясцовыя назвы розных раслін, магчыма,  

чарнавікі.  

Уласна інфармацыя, якая змяшчаецца ў гэтых сшытках, была апублікавана ў першым томе 

«Lud białoruski ...» (Fedorowski 1897), але з некаторымі зменамі і дапаўненнямі. 

Арыгінальны тэкст сшыткаў з фотаздымкамі апублікаваных там гербарыяў прыводзіцца ў 

артыкулах (Graniszewska і інш. 2013; Graniszewska і інш. 2016). Там жа параўноўваецца 

інфармацыя са сшыткаў і з кнігі і тлумачацца адрозненні паміж імі. 

Сшыткі пісаліся М. Федароўскім у маѐнтку Студзераўшчына, размешчаны 

недалѐка ад Баранавіч, верагодна, у 1882 годзе. У адрозненне ад кнігі ў рукапісах расліны 

не сартаваліся ў алфавітным парадку. У другім сшытку парадак размяшчэння інфармацыі 

здаецца зусім выпадковым, у першым адзначаецца сувязь паміж іх парадкам і дадаткам. 

Па нумарах ад 1 да 37 Федароўскі прыводзіць лекавыя расліны, якія валодаюць 

здольнасцю ўздзейнічаць на прыродныя з‘явы, затым выкарыстоўваюцца ў хатняй 

гаспадарцы. 

Пералік лекавых раслін адкрывае шаленец:  

№1. Szaleniec. Шаленец расце ў нізінах, у плыткаводдзях і ўздоўж берагоў рэк. Яго 

сцябло часам расце на два футы над зямлѐй, ѐн расцвітае ў другой палове чэрвеня. 

Шаленец, які заслугоўвае ўвагі нашых лекараў, мясцовыя жыхары выкарыстоўвалі 

ў выпадках шаленства. У гэтым выпадку траву, высушаную і цѐртую, можна 

прымаць тры разы, а менавіта: на досвітку, захадзе сонца і зноў на наступны дзень 

на досвітку, і калі не скончыўся месяц з моманту ўкусу шалѐнай жывѐліны, то 

дапамагае эфектыўна. Я доўга не верыў у выратавальную ўласнасць шаленца, але 

калі свінні, укушаныя на маіх вачах шалѐным сабакам, яго з‘елі, а шаленства 

наогул не было відаць, -- я выіушаны быў верыць. Мяркуецца, што корань гэтай 

расліны з з‘едлівым пахам, па словах знахара Тэафіла Ляўкевіча з вѐскі Вішоў ў 

Слонімскім павеце, надзелены значна больш гаючымі ўласцівасцямі, чым сцябло і 

лісце, таму заўсѐды павінен выкарыстоўвацца, калі гаворка ідзе пра выратаванне 

людзей, укушаных жывѐламі, падазраванымі ў шаленстве. Мне сказалі ў вѐсцы 

Студзераўшчына, што некаторыя сабакі, якія пакутуюць ад шаленства, выкліканыя 

іх уласным інстынктам, шукаюць шаленец каля балот і вылечваюць сябе. Стары 

пераконваў мяне, што ѐн на свае вочы бачыў, як яго сабака, вярнуўшыся аднекуль з 

параненым вухам, пабег да ручая, каля якога ѐн касіў, і прагна паглынаў карысную 

траву
8
 (Graniszewska 2016, 212). 

                                                           
8
 Szaleniec rośnie w miéjscach nizkich, w płytkich strumieniach tudzież po nad brzegami rzek. Łodyga jego nieraz 

na półtrzeci stopy po nad ziemię wyrasta, kwitnie w drugiéj połowie miesiąca czerwca. Szaleńca, który zasługuje na 

to, aby lekarze nasi zwrócili nań swą uwagę, znacharzy tutejsi używają  w wypadkach wścieklizny. W tym razie 

ziele uprzędnio wysuszone i starte na proszek zadawane bywa trzykróć, mianowicie: o wschodzie, zachodzie i znów 
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Праца М. Федароўскага «Rośliny użyteczne u ludu litewskiego z okolic Słonima, 

Wołkowyska i Prużanny» складаецца з 15 лістоў, на якіх дэманструюцца 53 віды. 

Надзвычай каштоўнай гэтую калекцыю робяць добра захаваныя высушаныя расліны. 

Праца, верагодна, была разлічана на шырокую аўдыторыю. Спосаб упарадкавання 

матэрыялаў напрамую суадносіцца з анкетай Й. Растафіньскага, віды былі згрупаваныя ў 

адпаведнасці з пунктамі, якія ўтрымліваюцца ў яго апытальніку. «Lud białoruski na Rusi 

litewskiej», як пазначаецца ў самой кнізе, утрымлівае матэрыял, сабраны паміж 1879 і 1891 

гадамі, але дата рукапісу – «лістапад 1883 года‖ (адразу пасля публікацыі апытальніка 

Растафіньскага). Няма звестак, што Федароўскі калі-небудзь планаваў адпраўляць запісы 

Растафіньскаму, магчыма, апытальнік стаў карыснай асновай для яго працы. 

Польскія даследчыкі праз 130 гадоў гэтую каштоўную этнаграфічнай і батанічнай 

інфармацыяй працу знакамітага збіральніка зрабілі даступнай для чытача. 

 

1.4.3 Эліза Ажэшка 

 

Менавіта польскім даследчыкам народнага жыцця ХIХ – пачатку ХХ стагоддзя 

належаць першыя гербарыі з беларускіх земляў. Хоць мастацтва падрыхтоўкі гербарыяў 

паходзіць з самых ранніх часоў, на нашай тэрыторыі яны вядомыя і апісаны перш за ўсѐ ў 

заходніх абласцях. У канцы XVIII стагоддзя стварэнне кафедраў натуральнай гісторыі, да 

прыкладу, ва ўніверсітэцкіх цэнтрах, такіх як Каралеўская медыцынская школа ў Гродне 

(затым Галоўная школа Вялікага княства Літоўскага) спрыяла развіццю фітатэрапіі (Kielak 

2007, 55). У сваіх шматлікіх літаратурных творах знакамітая пісьменніца Эліза Ажэшка 

(1841-1910), якая двойчы была прапанаваная на Нобелеўскую прэмію па літаратуры (1905 

і 1909), адлюстроўвала жыццѐ заходніх беларусаў у другой палове XIX стагоддзя. Вялікі 

знаўца прыроды, Ажэшка ацаніла батанічныя веды мясцовага насельніцтва ў ваколіцах 

Гродна і з усім запалам накіравалася на збор адпаведных звестак. Яе інфармантамі сталі 

вясковыя жанчыны, што былі мясцовымі траўніцамі і лекаркамі. Пісьменніца дзівілася, як 

сельскае насельніцтва мусіла адольваць хваробы, траўмы, фізіялагічныя цяжкасці і пры 

                                                                                                                                                                                           
nazajutrz o wschodzie słońca, a jeżeli miesiąc nie upłynął od chwili pokąsania przez zwierze wściekłe, to zawsze 

pomaga skutecznie.  W zbawienną własność szaleńcu nie dawałem długo wiary, lecz gdy trzodzie méj pokąsanéj w 

moich oczach przez psa wściekłego, zadano go a wścieklizna nie ujawniła się wcale – uwierzyć musiałem. Korzeń 

tej rośliny o zapachu ostrym, ma mieć według słów znachara Teofila Lewkiewicza ze wsi Wiszowa w Słonimskiem 

więcéj daleko własności leczniczych aniżeli łodyga i liście, ztąd powinien być zawsze używany, gdy chodzi o 

ratunek ludzi pokąsanych przez zwierzęta podejrzane o wściekliznę. Mówiono mi we wsi Studerowszczyznie (Sł.), 

że niektóre psy dotknięte wścieklizną, powodowane własnym instynktem, wyszukują po moczarach szaleńcu i same 

się leczą. Pewien zaś stary gospodarz zaręczał mi, że widział na własne oczy, jak pies jego, który dotąd żywiny jego 

strzeże, powróciwszy skąścié ze zranionym uchem, przybiegł nad strumień w pobliżu którego on kosił i chciwie 

spożywał zbawienne to ziele. 
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гэтым ставіцца да наваколля з такім паэтычным і душэўным трымценнем. Так, яна 

расказвае пра Высоцкую Ганульку: ―…маладая, добрая і мілая і надзіва паэтычная 

дзяўчына, неабыякавая да кожнай кветкі і, здаецца, да кожнай безыменнай травінкі‖ 

(Ажэшка 2000, 467). 

Летнія месяцы Эліза знаходзілася ў ваколіцах Гродна, доўгія гадзіны праводзіла ў 

гутарках з сялянамі, спазнавала спосаб іх жыцця, радасці і нягоды, і ў немалой ступені 

спасцігала прыѐмы і метады захавання здароўя. Яна неаднаразова адзначала, што селянін-

беларус, не маючы доступу да прафесійнай медыцыны, тым не менш спраўляўся з многімі 

праблемамі з дапамогай шматлікіх сродкаў, значнае месца сярод якіх займалі расліны. 

Пачутыя звесткі пісьменніца фіксавала ў нататніках, сабраныя расліны ўклейваліся ў 

гербарый, куды ўпісваліся назвы мясцовыя і літаратурныя. Сабраную і першапачаткова 

ідэнтыфікаваную інфармацыю пра расліны яна звярала затым з прафесійнымі батанікамі. 

Галоўнымі інфармантамі і настаўнікамі Элізы Ажэшкі былі мясцовыя сялянкі Люця 

з вѐскі Гледавічы, Ганулька Высоцкая з вѐскі Паніжаны, дачка ―ведзьмы‖ Марысі 

Карасѐвай, шляхціц Стжалкоўскі. Батанічныя і этнаграфічныя захапленні Ажэшкі 

падштурхнулі яе напісаць цыкл артыкулаў «Людзі і кветкі над Нѐманам», апублікаваны ў 

1888-1891 гг. ў этнаграфічным часопісе «Wisła» (Orzeszkowa 1889-1891). 

Эліза Ажэшка, зачараваная багаццем флоры Гродзеншчыны, не толькі пісала пра 

яе, але і пачала ствараць ―Zielniki‖, модныя ў той час дэкаратыўныя альбомы з 

высушанымі кветкамі, якія – прыгожа ўбраныя – яна адпраўляла сваім сябрам. Некалькі 

такіх зельнікаў захоўваецца ў Гродна, у доме-музеі Элізы Ажэшкі, і ў аптэцы-музеі. 

ФОТА 16-17 У далейшым пісьменніца вырашыла ствараць гербарыі, заснаваныя на 

навуковых прынцыпах. Адзін з такіх гербарыяў захоўваецца ў Познані (быў апісаны 

Ганнай Марыя Келяк, батанікам і фармацэўтам па прафесіі (Kielak 2005). Сабраныя 

расліны, якія складаюцца з кветак, фрагментаў сцяблін, лісця, налепленыя на лісты і 

падпісаныя алоўкам на латыні, беларускай і польскай мовах. Спецыялісты адзначаюць, 

што аўтар не змяшчала ўсю расліну ў гербарый і не прыводзіла дакладных месцаў і часу 

збору, што павялічыла б пазнавальную і навуковую каштоўнасць гербарыя. Але, як пісала 

сама Ажэшка ў лістах, пераважнай каштоўнасцю для яе было захаванне народных назваў 

раслін і іх значэнне ў жыцці сялян. Варта адзначыць і вялізныя намаганні Э. Ажэшкі па 

атрыманні адпаведных лацінскіх назваў, пра якія яна кансультавалася са спецыялістамі ў 

галіне батанікі, біялогіі, медыцыны. 
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Гербарый змяшчае 280 раслін
9
, сабраных у ваколіцах Гродна, і дэманструе 

фларыстычнае багацце мясцовага рэгіѐна. З прадстаўленых раслін восем належаць да 

ахоўных відаў, рэдка сустракаюцца ў навакольным асяроддзі. Многія з народных назваў 

ўтрымліваюць указанне на тэрапеўтычнае выкарыстанне, магічны сэнс, а таксама 

характарызуюць лад думак носьбітаў традыцыйнай культуры, які выяўляецца ў тым, каб 

прысвойваць раслінам імѐны, адпаведныя вонкаваму выгляду, часу красавання, збору 

ўраджаю або падабенству з іншымі арганізмамі ці рэчамі. Цікава, у літаратурных працах 

пісьменніцы, у першую чаргу ў «Ludziach i kwiatach nad Niemnem», прыводзіцца 260 відаў 

раслін, што складае 80% складу зельніка. 

Гісторыя вывучэння этнабатанічнага «запалу» Элізы Ажэшкі пачалася з публікацыі 

дысертацыі Евы Каміньскай «Analizę tekstów ―Ludzi i kwiatów nad Niemnem‖» (1985). 

Аўтар, фармацэўт па спецыяльнасці, і сваю магістарскую працу прысвяціла зборам 

пісьменніцы: «Ziołoznawstwo i ziołolecznictwo w publikacjach etnograficznych Elizy 

Orzeszkowej» (Kamińska 1986). Мэтай кнігі Ганны Марыі Кіляк быў аналіз 

этнафармацэўтычных гербарыяў (Kielak 2005). Кніга змяшчае каштоўныя калекцыі: у 

таблічным выглядзе прадстаўлена верыфікацыя назваў раслін, складзеная на аснове 

сучаснай батанічнай наменклатуры, а таксама дадаткі, якія змяшчаюць, сярод іншага, 

перапіску Элізы Ажэшкі з батанікам Ежы Александровічам. 

Рукапіс Баляслава Грынявіцкага «Przyroda w twórczości Elizy Orzeszkowej», 

завершаны ў 1949 годзе, не быў апублікаваны. 

 

3.2 Пералом стагоддзяў і зѐлакарыстанне 

 

У Расійскай імперыі, наадварот, у канцы XIX - пачатку XX стст. заўважны спад 

цікавасці да вывучэння сродкаў народнай медыцыны як з боку этнографаў, так і медыкаў. 

Гэта тлумачыцца ў першую чаргу тым, што з развіццѐм хімічнай прамысловасці медыкі 

сталі ўскладаць надзеі на хімічныя прэпараты (Минько 1969, 14). Аднак недахоп лекаў у 

гады першай сусветнай вайны і пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі выклікалі павышаны 

попыт на лекі з раслін. У 1917 г. пад Магілѐвам была закладзена станцыя лекавых раслін. 

Супрацоўнікі яе, у прыватнасці Г. К. Крэйер, напісалі шэраг прац аб вырошчванні лекавых 

раслін (Крейер 1925). Выдадзена была і маса інструкцый (Лекарственные растения 1924; 

Правілы 1928; Праскурако 1935). У Расіі ў XIX - пачатку XX стст. было апублікавана каля 

70 работ аб раслінных сродках у рускай народнай медыцыне. Агульным рэфрэнам у 

працах гэтага часу маглі б стаць такія словы: «Будучи продуктом материальной и 

                                                           
9
 Б. Грынявецкі, аднак, выказаў здагадку, што гербарый, створаны Э.Ажэшка, утрымліваў 460 раслін. 
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умственной жизни народа, так называемая домашняя медицина есть только часть 

всеобщей истории культуры нашего отечества. Ее нельзя изолировать, так как она тесно 

связана с развитием цивилизации» (Демич 1889, 1). Роля раслін у народнай медыцыне 

падрабязна разгледжана М.Д. Торэн (1996).  

Яшчэ ў 1919 г. у Ленінградзе была створана лабараторыя па вывучэнні расліннай 

прадукцыі і лекавых раслін. У 1925 г. адбылася I Усесаюзная нарада па лекавых раслінах, 

якая паклала пачатак планаваму вывучэнню лекавай флоры. У 1928 г. Усесаюзны 

навукова-даследчы хіміка-фармацэўтычны інстытут прыступіў да сістэматычнага 

вывучэння сродкаў народнай медыцыны. У даследчую работу па вывучэнні народнага 

вопыту ў выкарыстанні раслінных сродкаў уключалася ўсѐ большая колькасць навуковых 

устаноў. У 1931 г. быў арганізаваны спецыяльны Усесаюзны навукова-даследчы інстытут 

лекавых і араматычных раслін з сеткай занальных станцый. Пры ім была створана 

пастаянная камісія па вывучэнні народнай медыцыны Савецкага Саюза і сумежных краін 

(Ярская-Смирнова 2006, 152). У гэты час засноўваліся вопытныя станцыі, разбіваліся 

плантацыі лекавых раслін. Цікавасць навукі да раслін у народнай медыцыне ў гэты час 

носіць прыкладны характар. 

У рэчышчы актывізацыі краязнаўчай працы ў маладой беларускай рэспубліцы 

назіраецца і ўзрастанне цікавасці да народнай медыцыны як часткі культуры і 

жыццядзейнасці пэўнай мясцовасці. У розных краязнаўчых часопісах, якія выдаюцца ў 

гэты час у Беларусі, сталі рэгулярна друкавацца артыкулы, прысвечаныя раслінам, 

галоўным чынам тым, якія ўжываліся і ўжываюцца ў народнай медыцыне. Настаўнікі, 

фельчары, работнікі культуры з энтузіязмам уключыліся ў збор разнастайнага матэрыялу, 

які часткова друкаваўся ў перыядычным выданні ―Наш край‖. Пытанням этнабатанікі 

прысвечана некалькі артыкулаў. Так, В.Купрэвіч збіраў матэрыял у Смалявіцкім раѐне 

разам з вучнямі школы. Прыводзяцца агульныя звесткі аб зборы і ўжыванні лекавых 

раслін. 

―Збор лекавых расьлін, сьпіс якіх падаецца ніжэй, адбываецца звычайна ў маі і 

пачатку чэрвеня. У гэты час некаторыя „народныя лекары" накіроўваюцца за 

дзесяткі вѐрст на заліўныя сенажаці, у лясы і балоты па патрэбныя расьліны. 

Сабраны матар'ял засушваецца ў большасьці выпадкаў пад страхой, або проста на 

печы. Пры лячэньні ўжываецца звычайнна ўся расьліна (з карэньнем, сьцяблом, 

лісьцямі і кветкамі), а калі не, дык і сушацца толькі тая частка яе, якая 

выкарыстоўваецца. Для прыѐму ўнутр, як правіла, гатуюць з расьліны адвар. Дзеля 

чаго расьліну кладуць у гліняны гаршчок, заліваюць вадой і ставяць у „лѐгкі дух― 

(г. зн. у печку пасьля таго, як яна ўжо выпаліцца і крыху астыне). Калі адвар 

атрымаецца вельмі моцны (накшталт дзѐгцю), дык яго разбаўляюць перагатаванай 

вадой да колеру гарбаты і п'юць у адзін прыѐм прыблізна шклянку. Прычым, з 
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кожным днѐм хворы павялічвае дозу. Але, наогул кажучы, у аграмаднай 

большасьці выпадкаў у гэтым кірунку ня існуе ніякіх правіл» (Купрэвіч 1930, 55).  

М. М. Ганчарык у прадмове да свайго зборніка ―Беларускія назвы расьлін‖ 

заўважае непарыўную цесную сувязь беларуса з раслінным светам.  

«Беларускі народ, зьвязаны непасрэдна з прыродай аснаўным сваім заняткам 

сельскай гаспадаркай, з даўных часоў мае даволі знаѐмства з расьлінным мірам, яго 

акаляючым. І расьліна, не говорачы аб сельскагаспадарчай, з цягам часу глыбока 

прасякнула ў быт беларуса, заняўшы у ім некаторае, даволі выразнае месца, і ў самой 

народнай лірыцы даволі месца адведзена васьпеваньню расьліны. Расьліна дапамагае 

яму утварэньню некаторых прыгод эстэтычнага парадку; ѐй ѐн убірае сваю хаціну ня 

толькі ў летку але і ў зімку, ѐн ей аздабляе і вонкі выгляд сваей хаціны, свайго двара. 

Невялічкія гародчыкі зазвычай сустрэць пад вокнамі хацін па нашых вѐсках і 

асабліва па засьценках, з стройньімі кустамі юргіны, мальвы, касачоў, боцікаў, 

гвазьдзікоў і інш. Цэлы шэраг народных  абрадаў, нават сьвят шчыльна зьвяэаны з 

расьлінай, як купальскія абрады, свята зеляніны – Сѐмуха з пасадкай маю, 

заплятаньнем бяроз, пусканьнем вянкоў на ваду і шэрагам іншых. А беларуская 

народная медзіцына і знахарства, амаль поўнасьцю зьвязана з расьлінай. Усѐ гэта 

сьведчыць, насколькі блізкае дачыненьне мае беларус да расьліннага міру, нездарма 

ў сваей міфалѐгіі ѐн часам нават адушаўляе расьліну, уяўляе яе здольнай адчуваць 

чалавеччае гора» (Ганчарык 1927, 194). 

Далей аўтар паказваў на тое, што «знаѐмства беларуса з раслінным светам павінна знайсці 

адлюстраванне ў тых назвах, якімі ѐн адрознівае адну расліну ад іншых», і вылучаў такія 

прыкметы, якія знайшлі адлюстраванне ў фітонімах, як здольнасць вылечыць ад той ці 

іншай хваробы, знешні выгляд расліны (колер, форма), атрутнасць, месца вырастання, 

прымяненне ў гаспадарцы і інш. (Ганчарык 1927, 194-196). 

Я. Кіпель папярэднічае друкаванне сродкаў па народнай медыцыне сцвярджэннем 

таго, што «на Беларусі пашырана лячэньне хвароб замовамі ды шэптамі, з аднаго боку, і 

рознымі прэпаратамі з расьлін – з другога‖ (Кіпель 1926). У 1921 г. у Вільні выйшла 

брашура А. Краскоўскага «Bieloruskija lakarskija ziolki», у якой апісана 53 віды раслін; 

другая брашура гэтага аўтара выйшла ў 1924 г. Яна ўтрымлівала апісанні ўжо 142 відаў 

раслін з указаннем, пры якіх хваробах яны ўжываюцца (Kraskowski 1924). У другой кнізе 

аўтар знаѐміў чытачоў з анатоміяй і фізіялогіяй чалавека, а затым апісваў метады лячэння 

з дапамогай народных лекавых сродкаў, якія пазначаны ў яго першай кнізе. Пры ўвазе да 

наменклатуры, народных ведаў між тым заклікае да пэўнай асцярожнасці. ―Але часьцей 

вясковыя знахары карыстаюцца рознымі зельямі і добра, калі яны бываюць хоць крыху 

спрактыкованыя ў гэтай лячэбнай ботаніцы і ня шкодзяць людзям сваімі дозамі ―на вока‖, 

ужываючы часам і моцныя лякарствы. Як, напрыклад, найбольш спадабанае імі ―вароняе 

вока‖ (стрыхнінны гарэх), з якога можна выкрышталізаваць і выдзеліць столькі 

стрыхніннай солі, што ѐю лѐгка забіць чалавека (Краскоўскі 1924, 52). 
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Яшчэ адзін яскравы прадстаўнік беларускай этнабатанікі Зоська Верас 

(сапр.: Людві ка Анто наўна Сіві цкая-Во йцік) ужо ў школьныя гады захаплялася біялогіяй, 

любіла ствараць з раслін гербарыі і карціны-пано. Фота 18 Акрамя культурна-асветніцкай 

дзейнасці яе цікавілі натуральныя навукі і медыцына. Таму нядзіўна, што яна скончыла ў 

1913 г. у Варшаве шасцітыднѐвыя санітарныя курсы, на якіх атрымала падрыхтоўку па 

правілах аказання першай медыцынскай дапамогі і догляду за хворымі. Затым там жа 

паступіла на дзесяцімесячны курсы па садаводству, агародніцтву і пчалярству. Для 

карысці навукі і практыкі ў 1924 годзе Зоська Верас апублікавала ў Вільні «Беларуска-

польска-расейска-лацінскі батанічны слоўнік». Гэта было першае выданне такога роду на 

нацыянальнай мове. Уласныя матэрыялы яна збірала некалькі гадоў у Сакольскім павеце, 

вывучаючы відавы склад раслін, запісваючы іх назвы, якімі карысталіся мясцовыя 

жыхары. Зосьцы Верас удалося сабраць і ўключыць у свой слоўнік 424 назвы 302 відаў 

раслін. У іх ліку было больш за 90 лекавых. У 1924 г., амаль адначасова з ім, пісьменніца 

выдала папулярную брашуру «Гісторыя ужывання зѐлак у лячэнні», у якой распавядаецца 

аб медыцынскім значэнні многіх карысных раслін (Игнатович). 

У пасляваенныя гады выйшлі ўсяго дзве брашуры па лекавых раслінах Беларусі. У 

першай, выдадзенай ў 1947 г., апісаны 71 від раслін з указаннем іх прымянення і 

рэцэптуры; другая брашура змяшчае шмат карысных для нарыхтоўшчыкаў звестак 

(Минько 1969, 16). 

 

1.6 Дасягненні і праблемы беларускай этнабатанікі 2-й паловы ХХ стагоддзя 

 

У першай палове ХХ-га стагоддзя, пры ацэнцы матэрыялаў, якія тычацца народнай 

медыцыны, панавалі крытычныя заўвагі, накіраваныя на адмову ад «забабонаў і 

невуцтва»; у другой палове дваццатага стагоддзя гэтая тэндэнцыя працягваецца, робяцца 

спробы інтэрпрэтацый, якія ў асноўным былі звязаны з пошукам «рацыянальнага ядра» 

народнай медыцыны, што павінна было б скласці фітатэрапію. Гэтая тэндэнцыя 

даследаванняў, накіраваных на выбар «правільных» ведаў, таксама была накіравана на 

пошук новай сыравіны для афіцыйнага лячэння, разумення хімічнага складу і 

уласцівасцяў раслін, якія выкарыстоўваюцца ў народнай медыцыне, і на параўнанне 

народных ведаў з навукай. 

Аднак ужо ў 1960 - 1970-я гады ў СССР сталі прыходзіць да разумення 

неабходнасці разглядаць народную медыцыну ў кантэксце традыцыйнай культуры. 

Праводзіцца шэраг усесаюзных навуковых канферэнцый па гэтай тэме, убачылі свет 

даследаванні, прысвечаныя асобным рэгіѐнам. Тым не менш з прычыны вядомых 
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ідэалагічных абмежаванняў і штучнай ізаляцыі савецкай этнаграфічнай навукі ад 

«буржуазнай этналогіі» якаснага прарыву так і не адбылося. 

Паказальнай у гэтым плане стала сітуацыя ў беларускай этнаграфіі. Вядучым 

спецыялістам у галіне народнай медыцыны на працягу некалькіх дзесяцігоддзяў 

заставаўся Л.І. Мінько. Яму належыць цэлы шэраг публікацый па гэтай праблематыцы, у 

тым ліку ―Белорусская народная медицина и вред знахарства‖ (1965), ―Народная 

медицина Белоруссии‖ (1969), ―Знахарство‖ (1971). Аўтар разгледзеў гісторыю народнай 

медыцыны, сам правѐў шэраг палявых даследаванняў, аднак ўвагу засяродзіў на 

рацыянальных сродках народнай медыцыны, асабліва фітатэрапіі. Л.І. Мінько ў апісаннях 

абапіраецца як на працы папярэднікаў (Федароўскага, Чалоўскага, Вярэнькі і інш.), так і 

на свае палявыя запісы (у кнізе даецца адсылка на Архіў ІМЭФ, ф. 6, воп. 11, сш. 2). Пры 

згадванні расліны прыводзяцца лацінскія адпаведнікі. Аўтар усяляк стараўся пазбягаць 

згадкі рытуальных складнікаў народнай медыцыны ці каментаваў яе з выкрывальных 

пазіцый. Аднак цэласнасць традыцыйнай карціны свету ў цэлым, і яе медыцынскага 

блоку, у прыватнасці, змушала прыводзіць і ―забабонныя‖ з пункту гледжання аўтара 

моманты. Так, апісваючы барацьбу з малярыяй, Л.І. Мінько піша:  

«Очень часто больные употребляли различные горькие вещества. С точки зрения 

мистико-религиозных представлений о болезни прием горечей создавал для 

болезни якобы невыносимые «условия существования». Кроме того, среди всех 

этих горечей встречались и рациональные средства, приносившие облегчение боль-

ному. Горькие настои, как уже отмечалось, возбуждали аппетит, улучшали 

пищеварение; настои же и соки клюквы, брусники являлись хорошими 

прохладительными напитками, в которых содержались различные витамины. 

Некоторые из горечей оказывали и специфическое действие на плазмодий малярии. 

Ведь не случайно, что все народы при малярии применяли наиболее горькие веще-

ства.  Стараясь избавиться от этой изнурительной болезни, народ зачастую 

применял все, что только считал неприятным и отвратительным на запах и вкус» 

(Минько 1969, 55) 

У цэлым карысць народных сродкаў тлумачылася выключна з матэрыялістычнага 

пункту гледжання. Як заўважае У.А. Лобач, асабліва перашкаджала арганічнаму 

ўспрыманню народнай медыцыны як цэласнага элемента традыцыйнай духоўнай 

культуры штучнае проціпастаўленне Л.І. Мінько народнай медыцыны знахарству: 

«Рассмотрение белорусского народной медицины в критическом плане позволяет 

обособить рациональные приемы и средства народного лечения от всего наносного, 

бессмысленного, магического ...» (Мінько 1969, 4). У выніку на народную магію паставілі 

таўро «паразитического нароста на теле народной медицины». 

У кнізе аб народнай медыцыне Л.І. Мінько разам з тым даволі падрабязна распісвае 

розныя захворванні і спробы іх лячэння з дапамогай розных сродкаў. Матэрыял 
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згрупаваны па блоках «інфекцыйныя захворванні», «народныя сродкі лячэння брушнога 

тыфа і розных растройстваў страўнікава-кішэчнага тракта», «унутраныя хваробы», 

«лѐгачныя захворванні», «спецыфічныя захворванні страўніка і кішэчніка – жывата». 

Відавочна імкненне аўтара пацвердзіць народнае ўжыванне той ці іншай расліны 

навуковымі даследаваннямі, гл. да прыкладу: ««Целебные свойства синюхи и сушеницы 

болотной подтверждены лабораторией Всесоюзного института лекарственно-

ароматических растений», «Научное исследование подтвердило кровоостанавливающее 

действие перца, и он был включен в Государственную фармакопею» і г.д. І зноў жа ў 

рэчышчы асуджэння вераванняў і абвяшчэння рацыянальнай карысці: «Хотя в народной 

медицине было много ошибочного и нелепого, средства народного врачевания приносили 

немало пользы. Открытия новых свойств лекарственных растений дают возможность 

использовать их более широко и эффективно» (Мінько 1969, 92). 

Нягледзячы на тэндэнцыйнасць, кніга Л. Мінько змяшчае мноства каштоўных 

матэрыялаў і назіранняў і можа стаць добрай дапамогай у даследаванні фітатэрапіі 

беларусаў. 

Разгляду народнай медыцыны як цэласнага феномену ў Беларусі, ды і ў СССР у 

цэлым, не было. За надзвычай багатым народным вопытам была трывала замацавана 

адзнака адсталасці і невуцтва. Прычына шмат у чым заключаецца ў «советской 

ориентации на создание прогрессистской картины формирования научного и 

медицинского знания – картины, в которую не укладывались основополагающие для 

social studies of medicine представления о релятивности и множественности медицинских 

систем и практик лечения. Поэтому, например, даже этнографические описания народных 

медицинских воззрений и способов лечения занимали двусмысленное положение внутри 

самой советской этнографии. С одной стороны, они были прочно укоренены в научной 

традиции конца XIX – начала XX в., с другой – предполагали (хотя бы в некоторой 

степени) ценностное принятие тех феноменов, которые советское государство считало 

предрассудками и пережитками и с которыми боролось с разной степенью интенсивности 

в разные периоды своего существования. Изучение того, как этномедицина 

функционирует наряду с «рациональной» профилактической медициной и терапией, было 

затруднено, изучение социальных аспектов советской биомедицины (например, 

взаимоотношений врача и пациента) – почти невозможно» (Клепикова 2018, 114-115) . 

Пасляваенныя гады актыўна працуюць беларускія медыкі і фармацэўты. 

Натуральна, канцэнтруючы ўвагу на біялагічным складніку традыцыйнай медыцыны. У 

1965 г. у Менску выходзіць даведнік па лекавай флоры Беларусі «Лекарственные растения 

(дикорослые)» (Гаммерман А. Ф., Юркевич И. Л., 1965), складзены Інстытутам 
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эксперыментальнай батанікі і мікрабіялогіі Акадэміі навук БССР сумесна з 

супрацоўнікамі кафедры фармакагнозіі і батанікі фармацэўтычнага факультета Віцебскага 

медыцынскага інстытута і кабінета фармакагнозіі і батанікі Магілѐўскага медыцынскага 

вучылішча. Упрыгожаннем кнігі стаў шырокі матэрыял па ўжыванні раслін у народнай 

медыцыне, сабраны В. Г. Нікалаевай для дысертацыі на суісканне ступені кандыдата 

медыцынскіх навук «Материалы к исследованию лекарственных растений народной 

медицины Белоруссии» (1964) і інш. Для больш дэталѐвага вывучэння народнай 

медыцыны Беларусі былі абследаваныя 123 населеныя пункты, сабраны звесткі аб 290 

відах раслін, з якіх 130 дазволены Фармакалагічным камітэтам СССР да ўжывання ў 

навуковай медыцыне (ўключаны ў фармакапею, дзяржаўныя стандарты). 

 

1.7 Сучасны этап 

 

Усѐ яшчэ terra incognnita для сучаснай этнабатанікі назвалі Беларусь аўтары адной з 

апошніх сур‘ѐзных работ (Łuczaj et al. 2013, 2), прысвечаных дзікарослым ядомым 

раслінам Беларусі. 

У апошнія дзесяцігоддзі этнабатанічная дзейнасць у Беларусі актывізавалася 

дзякуючы праекту беларуска-эстонскага фальклорнага супрацоўніцтва. Была праведзена 

сумесная палявая праца ў траўні 2016 года ў 11 вѐсках Любанскага раѐна. Выпадкова былі 

абраныя сто трыццаць чатыры рэспандэнты. Інфармацыя пра мясцовае выкарыстанне 

дзікарослых раслін атрыманае з дапамогай інтэрв‘ю. Было зарэгістравана 2252 згадкі такіх 

раслін. З іх 58 таксонаў выкарыстоўваюцца ў ежы, 74 у лекавай практыцы і 23 у 

ветэрынарыі. Даследаванні ў адным рэгіѐне паказалі дзесяць самых папулярных таксонаў: 

бяроза (Betula sp.), маліны (Rubus idaeus L.), чарніцы (Vaccinium myrtillus L.), падтыннік 

(чыстацел) (Chelidonium majus L.), трыпутнік (Plantago major L.), святаяннік (Hypericum 

sp.), дуброўка (Potentilla erecta L.), кветкі ліпы (Tilia cordata L.), лапух (Arctium 

tomentosum Mill.), дуб (Quercus robur L.). Рэната Сыуканд прыходзіць да высновы, што «ў 

той час як колькасць вядомых дзікарослых раслін, што маюць выкарыстанне, адносна 

вялікая, сярэдняя колькасць таксонаў, якія выкарыстоўваюцца на аднаго чалавека, даволі 

нізкая, што паказвае на невялікую значнасць такіх раслін ў даследаваным рэгіѐне 

Беларусі» (Sõukand 2017).  

Яшчэ ў адным даследаванні пад кіраўніцтвам Р.Сыуканд вывучалася выкарыстанне 

культывуемых раслін у медыцыне і этнаветэрынарыі. Устаноўлена, што ў айчыннай 

медыцыне расліны і іншыя сродкі, што вырошчваюцца ў агародах, значна менш важныя, 

чым дзікарослыя. Нават на фоне страты непасрэднага кантакту з прыродай насельніцтва 
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Беларусі, здаецца, усѐ яшчэ аддае перавагу дзікім раслінам, якія падтрымліваюцца як 

афіцыйнай медыцынай, так і папулярнай літаратурай (Sõukand 2017/2). 

У межах экспедыцыі Сяргеем Выскварка быў арганізаваны і праведзены Першы 

фэст траў з назвай ―Гардовіца‖.  ФОТА 19 

У апошнія гады ўсѐ большае распаўсюджванне набываюць ідэі этнабатанікі, у кола 

пытанняў якой уваходзяць народныя ўяўленні пра расліны, магічныя і рэлігійныя рытуалы 

з ужываннем раслін, а таксама рэальнае выкарыстанне зѐлак у народнамедыцынскіх, 

ветэрынарных і іншых практыках. Абагульнена можна сцвярджаць, што этнабатаніка 

разглядае сферу ўзаемаадносін чалавека і расліннага свету. У сувязі з гэтым вылучаюцца 

два асноўныя блокі – пераважна батанічны, у якім на першым месцы знаходзіцца расліна і 

яе біялагічныя ўласцівасці, і антрапалагічны, накіраваны на разуменне сувязяў чалавека і 

прыроды. Даследаванні антрапалагічнай накіраванасці тычацца ведаў пра тыя спосабы і 

механізмы, з дапамогай якіх чалавек семіятызуе расліну і ўключае яе ў межы свайго свету. 

Этнасеміятычныя даследаванні абстрагуюцца ад паняццяў рацыянальнасці / 

нерацыянальнасці і тлумачаць фітатэрапію ў катэгорыях культуры. Народны светапогляд 

часам ігнаруе рэальныя асаблівасці расліны, часам выкарыстоўвае, падмацоўваючы 

міфалагічнымі дэталямі. Выкарыстанне раслін тлумачыцца з пазіцый іх уключанасці ў 

міфапаэтычную карціну свету. У канцы ХХ стагоддзя і ў Беларусі пачынаюць з‘яўляцца 

працы, у якіх народная медыцына разглядаецца не з выкрывальных пазіцый, а ў цэнтр 

увагі змяшчаецца этнакультурных складнік народнага лекавання, міфалогія хваробы.  

Менавіта народнай медыцыне прысвечаны першы том ―Полацкага этнаграфічнага 

зборніка‖ (Вып.1. ―Народная медыцына беларусаў Падзвіння‖) (2006), падрыхтаваны У. 

Лобачам і У. Філіпенка. Этнабатаніцы прысвечаны асобны раздзел «Традыцыйныя 

лекавыя сродкі расліннага паходжання ў беларусаў Падзвіння‖, дзе падрабязна 

разглядаецца хранатоп збірання лекавых траў, характарызуецца абрадавае выкарыстанне 

траецкай зеляніны і сімвалічная роля дуба. На прыкладах дэманструецца прынцып 

прымянення раслін у медыцыне, калі вызначальным станавілася фармальнае падабенства, 

бо для міфапаэтычнага мыслення нават простае сугучча ў назве расліны і хваробы 

паказвала на іх цесную ўзаемасувязь. Увесь разгледжаны матэрыял сведчыць пра тое, што 

біялагічныя ўласцівасці расліны разглядаліся разам з іх міфалагічнымі характарыстыкамі, 

што ў сукупнасці забяспечвала лекавую эфектыўнасць. У.А. Лобач закранае і суб‘ектны 

складнік народнай фітатэрапіі, адзначаючы, што калі сярэднестатыстычны вясковы жыхар 

можа адразу апісаць 5-7 лекавых раслін (найбольш часта згадваюцца святаяннік, рамонак, 

мята, крываўнік, палын, чабор і інш.), то «прафесійная памяць» знахароў больш ѐмістая. 

Так, напрыклад, жыхарка в. Быкаўшчына (Полацкі р-н) Ганна Пяцюль, якая лечыць 
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змовамі шэраг хвароб, без намаганняў узгадала 34 лекавыя расліныы (або сродкі 

расліннага паходжання), пазначыўшы пры гэтым іх функцыянальныя характарыстыкі і 

механізм выкарыстання). 

Шэраг народнамедыцынскіх магічных практык беларусаў з выкарыстаннем зѐлак 

надрукаваны ў томе «Народная медыцына. Рытуальна-магічныя практыкі ―(2007) з серыі 

«Беларуская народная творчасць», дзе прадстаўлены храналагічна размыты зрэз 

беларускай традыцыі магічнага лекавання. Дадзены тым ўяўляе сабой па магчымасці 

поўны на год выдання звод народных медыцынскіх рытуальна-магічных практык, 

сабраных з самых розных друкаваных крыніц і архіваў. Значную частку ў томе займаюць 

палявыя матэрыялы аўтара, сабраныя падчас больш за 100 экспедыцый ва ўсіх рэгіѐнах 

Беларусі па спецыяльнай праграме ў 1993-2010 гг. (Запісана больш 7 тысяч фальклорных 

адзінак). 

Аднак для айчынных фалькларыстаў і нават этнографаў этнабатаніка ўсѐ яшчэ 

застаецца на перыферыі навуковых інтарэсаў. Дастаткова разгледжаны толькі каляндарна-

абрадавы бок выкарыстання раслін (гл. працы Кухаронак Т., Кнуравай Я.). У фальклорнай 

калекцыі Архіва мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору адшукаліся толькі адзінкавыя 

звесткі аб выкарыстанні раслін. 

Застаецца заўважыць, што беларускія нарадазнаўцы яшчэ толькі шукаюць мову 

апісання, якая б адпавядала прынцыпова гетэрагеннаму аб‘екту народнай батанікі ў 

зменлівым свеце. Да таго ж больш пільная ўвага да свету раслін магла б стаць крыніцай 

натхнення для далейшых пошукаў, што, у сваю чаргу, прыцягне ўвагу да новай невядомай 

або забытай тэрапеўтычнай сыравіне, а таксама дапаможа растлумачыць некаторыя 

традыцыйныя лекавыя практыкі і дапоўніць веды аб успрыманні людзьмі чалавека і 

прыроды, іх узаемазалежнасці. 

 

2. Традыцыйная фітатэрапія 

 

Традыцыйна значнае месца ў лячэнні насельніцтва Беларусі займаюць травы. Сярод іх 

добра вядомыя многім еўрапейскім народам палын горкі (Artemіsia absіnthіum L.), 

святаяннік (Hyperіcum perforatum L.), мята (Mentha pіperіta), лапух (Arctіum lappa L.), 

маці-і-мачаха (Tussіlago farfara L.), цвінтарэй (Centaurіum erythrea Rafn.), валяр‘яна 

(Valerіana offіcіnalіs L.), мацярдушка (Orіganum vulgare L.), крываўнік (Achіllea mіllefolіum 

L.), падтыннік (Chelіdonіum majus L.), трыпутнік вялікі (Plantago major) і трыпутнік 

сярэдні (Plantago medіa L.), рамонак лекавы (Matrіcarіa chamomіlla L.), чабор (Thymus 

serpullum L.) і інш. Гаючыя ўласцівасці гэтых траў шырока вядомыя яшчэ з часоў 
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Сярэднявечча (Лахтин 1912, 79); згадкі пра іх сустракаюцца ў медыцынскай і гаспадарчай 

літаратуры. 

Фота 20-21 

На падставе адмыслова падрыхтаванай базы даных, якая ўключае 2000 запісаў ад 

пачатку ХVIII стагоддзя і да нашых дзѐн, папулярнасць раслін выглядае наступным 

чынам: трыпутнік – 44 фіксацыі, святаяннік – 36, падтыннік – 33, дуб – 31, крываўнік – 30, 

часнык – 32, бяроза – 29, цыбуля – 28, маліна – 26, палын – 25, ліпавы цвет – 21, чарніцы – 

18, хвоя – 18, валяр‘яна – 18, асіна – 17 ... 

Насельніцтва традыцыйнай вѐскі, як правіла, не адрознівае канкрэтных захворванняў. 

Яно падзяляе іх на страўнікавыя, куды адносяцца розныя захворванні страўніка, часам 

кішэчніка; нервовыя – усякага роду ўзрушэнні, «страх», «сурокі», неўрозы; захворванні 

нырак і мачавога пузыра, паражэнні скуры, дзіцячыя і жаночыя хваробы і інш. Народныя 

назвы «залатнік», «зрушэнне», «надарваўся» аб‘ядноўваюць захворванні, выкліканыя 

ўзняццем цяжару, куды ўваходзяць розныя змены органаў брушной поласці, расцяжэння і 

разрыву цягліц і г.д. «Залатуха» аб‘ядноўвае дыятэзы, дзіцячыя экзэмы. Аб народнай 

медыцынскай наменклатуры гл. Валодзіна 2009. 

Згодна з базай даных, найбольш ужывальныя раслінныя сродкі пры страўнікавых 

хваробах, паражэннях скуры, прастудных захворваннях. Гл. у колькасных адносінах: 

Захворванні Колькасць фіксацый 

Страўнікавыя  

Паражэнні скуры  

Прастудныя  

Лѐгачныя   

Жаночыя хваробы  

 

Боль суставаў, спіны  

Дзіцячыя хваробы  

Для раны  

Сардэчныя сродкі  

Пры спалоху і суроках  

у магічных мэтах  

заспакаяльныя  

221 

162 

133 

131 

119 (19 фіксацый апошніх 20 гадоў і каля 

ста дарэвалюцыйных) 

101 

96 

86 

63 

76 (53 апошніх 20 гадоў) 

36 (19 у запісах апошніх 10 гадоў)  

37 

 

Трэба мець на ўвазе і ўмоўнасць падліку, бо у дзіцячыя хваробы ўвайшлі купанне 

маленькіх для чысціні скуры, складана размяжоўваць прастудныя і лѐгачныя захворванні і 



46 
 

г.д., аднак тэндэнцыя размеркавання выкарыстання раслін адносна хваробаў усѐ ж 

відавочная. 

У блоку страўнікавых хвароб лідзіруе нястраўнасць (для сучаснага блока), у больш 

ранніх запісах гэта дызентэрыя і проста «баліць жывот». Аднак болі жывата, не звязаныя з 

сістэмай стрававання, вынесеныя ў асобны блок. Пад паражэннем скуры маюцца на ўвазе 

рознага роду нарывы, скулы, бародаўкі, экзэмы і пад. Асабліва пярэсты спектр жаночых 

хвароб – ад праблем з месячным цыклам да пасляродавых ускладненняў. Выкарыстанне 

траў для заспакаення – у асноўным сучасныя запісы. 

Як правіла, адны і тыя ж расліны ў розных раѐнах прымяняюцца пры аднолькавых 

сімптомах, але бывае і так, што адно і тое ж захворванне лечыцца рознымі травамі. Амаль 

усе афіцыйныя травы вядомыя народу, аднак прымяненне іх шырэй, чым у навуковай 

медыцыне. 

Заканамерна, даныя пераважна фальклорна-этнаграфічнай літаратуры, палявых 

народазнаўчых экспедыцый амаль паўтарылі высновы прафесійных батанікаў. Так, С. 

Нікалаева ў дысертацыі па выкарыстанні лекавых зѐлак на атрыманне ступені кандыдата 

біялагічных навук піша, што найбольш шырока прадстаўлены групы раслін пры 

страўнікава-кішэчных захворваннях, жаночых праблемах і як раназажыўляльныя 

(Николаева 1964, 15).   Фота 22 

У народзе ўжываюць расліны ў свежым выглядзе (летам) або ў сухім (іншы час). 

Пад словамі «ўся расліна» маецца на ўвазе расліна цалкам, пад назвай «трава» – надземная 

частка квітнеючай травяністай расліны. Дазаванні лекавых сродкаў суб‘ектыўныя. 

Звычайна бяруць «на вока» каля сталовай лыжкі рэзанай травы або сцябло на адну 

шклянку. Ужываюць часцей за ўсѐ водны настой, для чаго ў кіпячую ваду кладуць 

нарэзаную частку расліны, шчыльна закрываюць і ставяць настойвацца, часам 

агаворваецца – у злѐгку астылую печ. Амаль ніколі не кіпяцяць, акрамя выпадкаў, 

спецыяльна агавораных, см. да прыкладу: «Багульнік можна трошкі і паварыць, 

пракіпяціць»
10
. Для падрыхтоўкі настоек сыравіну здрабняюць і заліваюць гарэлкай 

(самагонкай). Настойку ня зліваюць, захоўваюць разам з сыравінай. Звычайна п‘юць 

водныя настоі шклянкамі, а настойкі сталовымі лыжкамі. Пры падрыхтоўцы мазяў 

сыравіну вельмі дробна расціраюць, затым старанна змешваюць з хатнім тлушчам. Адна з 

вясковых лекарак падзялілася сваім вопытам лекавання маззю. 

Паехаў во, проці мяне жыве хлапец... Усадзіў руку ў эты... Пацерла яму, парвала 

ўсю руку. Скорую вызвалі, забралі, пазашывалі, далі рацэпт, каб купіў мазі. 

                                                           
10

 Зап. у 2018 г. Валодзіна Т. і Боганева А. у в. Ламавічы Акцябрскага р-на ад Каваленкі Веры Фѐдараўны, 

1939 г.н. 
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Прышоў ѐн у апцеку, яна палядзела, што ѐн з Хутара: «Едзь дамоў, у вас бабка мазь 

варыць -- во, дзісьвіцельна мазь. Яна майго мужа зьлячыла». Ён прыехаў: «Бапка, 

дык вы мазь варыце, лечыце?» Я кажу: «Да». «Ну дык палячыце мяне вы і дайце 

мазі». Я барджэй яму мазі ўжо дала. Ён дней нескалькі, казаў, тры разы памазала 

жонка - і нармальна. «Паеду швы зьніму». Прыехаў, два дактары сядзяць. Кажа: 

«Прыехаў швы зьняць». Дак яны: «О-го-го, табе шчэ месяцы, пакуль ты сваю руку 

зьлечыш, швы твае». Ён барджэй атвярцеў і паказвае. Так яны паўсхватвалісь: 

«Дык што яна рабіла, што эта такое, як эта яна так зьлячыла, што яна рабіла?» Ён 

кажа, што шаптала нешта і мазі давала. От яны: «Вы нам прывязіце мазі». Доктар! 

Ён прышоў: «Дайце трошкі, прасілі». Я кажу: «Запішы: я почкі этыя сасновыя бяру, 

тысячалісьнік, падбел які, цьвяты ўжо тысячалісьніка кладу, цьвяты нагодак 

атарву, чабароку, мяты ўкідала. I ўсе этыя травы стаўлю з жырам сьвіным 

несалоным у печ, у дух, добра ўпару, патрушчу лошкаю гэтыя почкі троха, 

парасьціраю ўсѐ, працажу праз марлячку, і застыне». I мазь давала (Цэнтральная 

2009, 96). 

Сабраны матэрыял адкрывае шырокую прастору для далейшых даследаванняў. 

Вядома, пры сур‘ѐзнай папярэдняй апрацоўцы, якая перш за ўсѐ тычыцца ідэнтыфікацыі 

раслін. Патрабуюць ідэнтыфікацыі расліны з такімі, часта паэтычнымі назвамі як адамава 

рабро – «Шукаюць зелье да купаюць. Ходзілі ў лес, было адамовэ рэбро, дзевясіл. Таке 

зелье, да по ім такія лісточкі як на рабіне, да з рэброчкамі, называлі одамове рэбро. От 

ночного, от дзецкого. Это далеко от нас. У маі месяцы зьбіралі, ці ў апрэлі рвалі»
11
;  «Як 

дзяцей не было, тожа пілі траву, малы называецца, ѐсь бальшы і малы, дык вот малы пілі, 

ну як называецца… я ж яе добра ведала»
12

. Адна і тая ж назва можа прымяняцца да 

некалькіх раслін, як гэта адносна лекавых адбылося з падбелам, дзядоўнікам, кураслепам і 

інш. 

Да асаблівасцяў народнай медыцыны адносіцца выкарыстанне атрутных раслін. 

Вядома, сфера іх ужыванняў спецыфічная, да прыкладу з запісаў ХІХ в.: «на цэлы год 

засцерагаюць адна даспелая ягады варанец (Paris quadrifolia L.), а дзве – на два гады. 

Больш як дзве нельга, бо яны атрутныя» (Докш. Wereńko 1896, 117). Валасень 

(панарыцый) прыкладалі свежым коранем цыкуты, растоўчанай з салам (Wereńko 1896, 

183).  «Дурнопьянъ, Белена черная. Зубникъ. (Hyoscyanus niger L.) Настой травы на водке 

употр. наружно въ ревматизме, свежіе листья примешивают к болеутолительным 

припаркамъ (семена употр. в зубной боли) (Чоловский 1882, 397). Асабліва частотным 

было выкарыстанне атрутных пахучых раслін пры зубным болю.  «По представленію 

белоруса, зубы болят у человека от того, что их грызет небольшой беленькій червячекъ съ 

черною головкой. Чтобы выгнать его оттуда, запариваютъ белену (воучы макъ) в чашке 

                                                           
11

 Зап. у 2011 г. Валодзіна Т. у в. Дуброва Лельчыцкага р-на ад Астаповіч Анастасіі 

Уладзіміраўны, 1931 г.н. 
12

 Зап. у 2016 г. Валодзіна Т., Кухаронак Т. у в. Кісцяні Слонімскага р-на ад Сіпайла 

Валянціны Васільеўны, 1935 г.н. 
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горячей воды, и страдающій зубной болью должен стать надъ этой чашкой, накрыть  

сверху чем-либо свою голову и вдыхать испаренія; червячки весьма не любятъ этихъ 

запахов» (Демидович 1896, 131). Пра такое ж выкарыстанне блѐкату ў (Чоловский 1882, 

403).  На гэтым фоне выклікае пытанні паведамленне пачатку ХХ ст. «Беляна чорная ці 

труп‘ян (назва народная). Ужываецца для ап‘яненьня. П‘юць адвар» (Жаўрыд 1929, 61,  

Чавуск.). «Блѐкат, Conium maculatum L. Blokat (P.) * Blokot. (Hyoscyamus niger L.). 

Высушанае лісце ці парашок з насення паляць у люльцы, каб суцішыць боль зубоў» 

(Federowski 1897, 42). Корань чамярыцы (Veratrum lobelianum Bernh.), расцѐрты ў 

парашок, выкарыстоўваўся ў якасці фіміяму пры здзяйсненні магічных дзеянняў, а ў 

народнай медыцыне часцей для выклікання ванітаў, з якімі, як верылі, выйдзе і хвароба. 

Беларусы казалі, «каб хваробу выгнаць, то трэба нацѐртага чамярычнику сыпаць да табак 

нюхаць, то страх як будзеш чхаць, але затое хваробу вычхаеш» (Federowski 1897, 423). 

Разам з тым, чамярыца ў беларусаў рэгулярна ўзгадваецца ў «чарадзейскіх» зельніках 

(Federowski 1897, 424). 

 Калі названыя расліны ў цяперашні час згадваюцца хутчэй са старых крыніц, то 

мухамор захоўвае сваю папулярнасць. У этнаграфічнай літаратуры апісаны М. 

Нікіфароўскім («Другая служба мухомора чисто лекарственная. Сложив сырой гриб в 

бутылку и тщательно закрыв последнюю, деревенские лекари зарывают ее в навоз. Недели 

через три в бутылке получется спиртуозная жидкость, которою потом вытираются 

ревматические страдальцы. Те же лекари сушат мухаморные шапочки на лекарственное 

питье, при желудочных спазмах» (Никифоровский 1895, 476), сѐнняшняе прыгатаванне 

ідэнтычнае. «Мухаморы. Тожа ад жалудка і тожа ад ног. Тожа ў гарэлку. Зверху красныя 

кропачкі, а паднізу белыя. Закапывалі ў землю на цэлы месяц. Не ўсім жа аднэ памагае. 

Мухаморам мазаць. Можэ і піць, но гэта ж нада… Эта ад анкалогіі, дужа мала. Эта з 

врачом, не, не з врачом, врачы не любяць, нада так савета шукаць»
13

. 

Захоўваюць сваю нагляднасць рэгіянальныя перавагі, у пэўнай ступені 

абумоўленыя прыроднымі асаблівасцямі. Згаданы Чалоўскім для Магілѐўскай губерні 

алтэй (Lavatera thuringiaca L.) у нашы дні сустрэўся ў запісах з Дрыбінскага раѐна, 

неаднаразова фіксаваны там жа бруснічнік (Vaccinium vitis-idaea L.) (Чоловский 1882, 398) 

цяпер у шматлікіх запісах называецца як сродак пры болях нырак. Цікава таксама 

супаставіць пакуль не ідэнтыфікаваную ціхоню з запісаў У. Дабравольскага: «Растеть 

окала земли, листички маленькія рядышкым, рядышкым, твяточик сининькій. Растеть 

кала земли, стелитца у разный сторыны. Атъ скулы топють, пьють; голыву мыють» 

                                                           
13

 Зап. у 2018 г. Валодзіна Т. і Боганева А. у в. Курын Акцябрскага р-на ад Трызнаў Веры 

Ісакаўны, 1940 г.н., Івана Севасцьянавіча, 1935 г.н. 
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(Добровольский 1891, 216) і сучасны падняпроўскі запіс: «Кагда жэншчына ў палажэніі. 

Кагда сабака дзярець нагамі, эта называецца сабаччы скраб, нельзя перехадзіць чэрэз эта 

места, айдзе сабака нагамі драў. – А тую шэрсць? – Яе адхаджавалі. Я загавора не знаю, 

купалі ў, трава такая, ціхонь называецца, вродзе бы як на брушнічнік, у ѐй купалі. І эта ўсѐ 

зьнікала»
14

. 

 

3. 1 Асноўныя тэндэнцыі ў сучасным сельскім травалячэнні. 

  

У сѐнняшняй вѐсцы назіраецца вяртанне да больш актыўнага выкарыстання раслін 

для лячэння самых розных захворванняў. З аднаго боку, працягваючы мясцовыя традыцыі, 

успамінаючы рэцэпты бабуль і маці. Так, Вольга Меснік, вядомая сѐння на ўсю в. 

Слаўкавічы Глускага раѐна, успамінае: 

―Мама мая вучыла, я была зусім малая. Вот мы ішлі з ѐй па дарогі ў лесе ў 

саседнюю дзярэўню, і там ля дарогі расла такая неўзрачная траўка. Я і цяпер яе 

помню. Мне пачаму та яно ўсѐ запаміналася і па сей дзень. І вот расла такая траўка. 

І яна гаворыць мне… А нас у сям‘і дзевяць было. Я самая старшая. Яна і гаворыць: 

Эта траўка во , яна мне назвала пералѐт, пералѐт назвала траўку. І вот яна гаворыць: 

у этай траве купаюць дзяцей, як яно не спіць, у яго дзецкае, іспуг». У цэлым 

цяперашнія вясковыя жыхары ўсведамляюць каштоўнасць народных рэцэптаў, 

хоць і тут з апорай на друкаванае слова, усѐ яшчэ аўтарытэтнае ў народзе: 

«Напісана, што жэншчына ў журнале піша: не ганяйцеся за лекарствамі, лячыцеся 

сваімі средствамі. Я пашла, мамачка, трохлітровую банку натаптала таго 

адуванчыка. Мы ўсе перяд Богам, хто знае, што каго ўстреця, водкі 2 бутылкі і 

заліла, і стаяў мой адуваньчык нядзелі трі, дык, мамачка, каюся, што 2 банкі ня 

здзелала»
15
;  «Эта нада ад жывата піжма ці палын. Палын горькі, ложка чайная на 

стакан і патроху піць, па ложцы. І зразу палепшаіць. Я ўсѐ выпісываю Здравушку і 

чытаю. Там усякія тавы. – А вы па газеце чытаеце ці раней знаеце? – А не, мы і так 

зналі. А тут пішуць: До піць хімію, пара перяхадзіць на травы»
16

. 

З іншага боку, веды вясковых лекарак значна пашырыліся за кошт звестак з самай 

разнастайнай літаратуры, ад газетных публікацый да даведнікаў па лекавых раслінах. Да 

тэндэнцый можна аднесці сыход з актыўнага ўжывання той ці іншай расліны ці наадварот, 

рэзкае ўзрастанне папулярнасці нейкага элемента. Фота 23 

Да прыкладу, забываецца выкарыстанне аеру (Acorus calamus), які зафіксавалі ў 

сваіх зборах збіральнікі ХІХ стагоддзя. У наш час ѐн перайшоў больш у касметалогію 

(адвар з каранѐў для росту валасоў), і тое з апорай на магічны складнік: «На Трыйцу 

                                                           
14

 Зап. у 2012 г. Валодзіна Т. і Антропаў М. у в. Забялышын Хоцімскага р-на ад 

Андрушкінай Таццяны Нікіцьеўны, 1920 г.н. 
15

 Зап. у 2016 г. Боганева А., Валодзіна Т. у в. Аляксандраўка Слаўгарадскага р-на ад 

Ляўковай Веры Фѐдараўны, 1926 г.н. 
16

 Зап. у 2018 г. Валодзіна Т., Кухаронак Т. у в., Шастакі Дрыбінскага р-на ад Малашанка 

Марыі Іванаўны, 1941 г.н. 
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прыносылы лыпы, плошныка, і пірог пыкла, потым плышныком мылі голову, коб волосы 

добры булы»
17

  

З забываннем той ці іншай хваробы заканамерна звужаецца і выкарыстанне 

адпаведнай расліны. Так, ва ўсіх класікаў-збіральнікаў ХІХ стагоддзя як лепшы сродак ад 

каўтуна згадваецца барвенак (Vinca minor), у наш час запісы адзінкавыя. ―От коўтуна 

вараць да п‘юць. У мяне под окном седзіць, той коўтуннік, того коўтуна лечыць»
18

. 

Расліна перайшла ў разрад дэкаратыўна-садовых. Усѐ радзей кусаюць змеі і ўсѐ менш 

сапраўдных знахароў-памагатых пры гэтай немачы. Не фіксуецца і ўжыванне травы ад 

укусу змей, як, напрыклад, «ласточникъ (Vincetoxicum hirundinaria Medik.). Корень употр. 

отъ укушенія змей» (Чоловский 1882, 405). Практычна сышла з нашых зямель ліхаманка, 

адпаведна, няма падставаў нарыхтоўваць травы ад яе. «Лихорадочникъ. Червивник 

(Gnaphalium uliginosum L.). Отваръ этого растения пьютъ (по стакану) во время 

пароксизма отъ лихорадки» (Чоловский 1882, 405). Тычыцца тое ж шаленства ці цынгі, гл. 

―попутник (Alisma plantago-aquatica L.) Попутникъ водяной «жабинецъ». С недавняго 

времени стали его употреблять противу бешенства. Въ деревенской медицине это растеніе 

слывет как средство против цынги, корень-же его против лихорадки» (Шейн 1902, 492). 

 З іншага боку, новы час падымае новыя пытанні. Як ніколі актуальнай выглядае 

праблема п'янства. Народныя лекары ўспамінаюць і выкарыстанне травы з мэтай адхіліць 

чалавека ад спіртнога. Паказальна, на пытанне-стымул ―А якая зѐлка мужыкам дабра?‖ 

інфармант пачынае гаварыць аб п'янстве: ―Неякая е, каб не піў гарэлку. Нейкі капыцень, 

яна высокенькая такая, і па іх жоўценькія цвяточкі. Жонка куды падстаўляла, каб не яна 

налівала, а то ім пасля гэтай траўкі робіцца дрэнна. Каб не ўгнявіць, а так ѐн знянацку 

знойдзе гэту бутылачку і вып‘е»
19

 (верагодна, гаворка ідзе пра капыцень еўрапейскі 

Asarum euroraeum L.). 

І ўсѐ ж варта канстатаваць, што значная колькасць раслін захоўвае тую ж 

папулярнасць і сферы ўжывання. Да іх адносяцца багун (Ledum palustre) (пераважна пры 

лѐгачных захворваннях і як адгоннае для насякомых); валяр'яна (Valeriana officinalis L.); 

васількі (Amaranthus paniculatus L.); вольха, яе шышкі (Alnus glutinosa);  гліснік 

(Tanacetum vulgare L.); душыца, гл. мацяжанка, мацярдушка (Origanum vulgare L.); белы 

                                                           
17

 Зап. у 2000 г. Валодзіна Т. у в. Багдзюкі Камянецкага р-на ад Мулярэвіч Антаніны 

Міхайлаўны 1924 г.н. 
18

 Зап. у 2017 г.  Валодзіна Т. і Боганева А. у в. Будча Ганцавіцкага р-на ад Ягоўдзік Ніны 

Іванаўны, 1937 г.н.,) 
19

 Зап. у 2018 г. Валодзіна Т. у в. Пратасы Акцябрскага р-на ад Прасяковай Марыі 

Васільеўны, 1940 г.н. 
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бэз (Sambucus racemosa); ваўчкі (Pedicularis palustris L.); конскае шчаўе (Rumex confertus 

Willd.).  

Зверабой, шырока задзейнічаны ў народнай медыцыне, лічыўся цудадзейнай 

травой (гл. яго бел. назву святаяннік дзіркаваты). «Раньша старыкі шчыталі, што без 

зьверабоя нельзя жыць, як без куска хлеба» (Лобач 2006, 42). Яму прыпісваліся здольнасці 

дапамагаць пры ўсіх хваробах: «зверабой. Эта, как гаварят ад 99 балезней»
20
; «Зьверябой – 

ад дзевяноста дзевяці балезней. І ат прастуды, і ат васпаліцельных усякіх. Дажа кароў 

лячылі»
21

. Такую яго папулярнасць і статус падкрэслівалі і збіральнікі ХІХ стагоддзя: 

«Святаянскае зелле (Hypericum perforatum). Лякарства ад шматлікіх хвароб» (Ажэшка 

2000, 463). Фота 24 

Аднак не паўтараецца ў сучасных запісах (у параўнанні з базай даных па ХІХ  

стагоддзю) цэлы шэраг раслін (каля пяцідзесяці). Гэта, да прыкладу, як адзінкава згаданыя 

―бледнік Filago arvensis – Касмотка. (Filago arvensis L.), расце ў яловым лесе, хворы п‘е 

пры ліхаманцы, „kab z ryhami i trasca wyszla‖ (Federowski 1897, 421); брань синяя, 

Polemonium coeruleum L. Считается предохранительным от водобоязни; въ виде припарки 

употр. как мягчительное и болеутолительное, въ опухоляхъ железъ» (Чоловский 1882, 

398); «бутики Centaurium erythraea. Трава употр. въ жедудочных болезнях» (Чоловский 

1882, 398); гойник Senecio jacobeal L. «Як сведчыць пра тое і сама назва, расліны 

прымяняецца пры раных» (Federowski 1897, 427) і многія іншыя, так і неаднаразова 

апісаныя ў ХІХ стагоддзі Божае дрэўка (Artemisia abrotanum L.). Настой листьевъ пьютъ и 

подкуриваются листьями от падучей болезни; водяной отваръ пьютъ въ грудныхъ 

болезнях» (Чоловский 1882, 398); «Адвар з галінак Божага дрэўка як напой разбіваець і 

разганяець кроў» (Wereńko 1896, 180); «Boze drzewko (Artemisia abrotanum). Гэтая расліна 

ў вясковага люду добра вядомая і распаўсюджаная, выкарыстоўваецца пры многіх 

хваробах. Перш за ўсѐ адвар з яе лічыцца адным з найлепшых сродкаў пры белых 

уплавах» (Federowski 1897, 422) і інш. Ні разу не ўзгадваецца ў сучасных запісах 

папулярны ў ХІХ ст. дзягіль (Angelica archangelica) (Federowski 1897, 429), «Дягиль 

аптечный или садовый (Archangelica officinalis L.). имеет сильный, особенный, довол. 

пріятный запах, вкус его сначала сладковатый, потом жгучій и пряный и наконец горько-

ароматный. Этотъ корень употр. в медицине, как сильное и продолжительно 

возбуждающее средство, кроме того ему приписываются укрепляющее, поправляющее 

                                                           
20

 Зап. у 2005 г. студ. ПДУ у в. Вялікае Сітна Полацкага р-на ад Загнетавай Ніны Іванаўны, 

1937 г.н. 
21

 Зап. у 1999 г. Боганева А., Варфаламеева Т. у в. Вярэчча Гарадоцкага р-на ад Мандрык 

Ніны Міхееўны, 
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желудок, потогонное, мочегонное и ветрогонное свойства; в местной народной медицине 

употр. вообще в повальных болезнях (тифе, скарлатине, холере, кори н проч.) и поносах» 

(Чоловский 1882, 401); «Ад глістоў ачышчаны дзягіль, але патрошку, бо за сэрца бярэць» 

(Wereńko 1896, 164). 

Нечакана толькі раз узгаданая зуброўка (Hierochloѐ odorata (L.) Beauv.): 

«―Zubrowka, з яе гатуюць наліўку: „Zubroyka nadto macuje hrudzi i zywot, chto jejc pje to 

zdaroy jak zubior‖ (Federowski 1897, 448). 

Некаторыя змены адбыліся і датычна ўжывання з лекавымі мэтамі агародных 

раслін. Згадваюцца практычна ўсе з шырока культываваных, калі не для ўнутранага 

выкарыстання, то для магічных рытуалаў, як, напрыклад, гарох, якім выкочвалі бародаўкі 

і выкідалі потым у калодзеж. Шырока і часта да сѐнняшняга дня прымяняюцца капуста, 

хрэн, часнык, буракі, разнастайныя гаючыя асаблівасці якіх добра распісаныя і ў 

пазамінулым стагоддзі. 

Новае дыханне атрымліваюць параўнальна нядаўна культываваныя расліны, наша 

знакамітая бульба. Калі ў ХІХ стагоддзі згадваецца толькі ў магічных кантэкстах, то цяпер 

спектр досыць шырокі. І сѐння шэраг рытуалаў дэманструе перапляценне біялагічных і 

светапоглядных бакоў: ―Настойвалі на гарэлкі бульбовыя расткі, затым націралі як ногі 

баляць»
22
; «А каб барадавак не было? – Картошачка, што прарастае, разразаць і 

змазаваць»
23

; ―Шуня. Сказалі, рошчэпыть осыну і пролезті проз тую осіну і сорочку там 

оставіть. І до того дошла, пока картошка зацвіла, і мамы моей сказалі: этого цвету напар і 

нехай нап‘ецца. Нічого такого протівного нет, як цвіт картошкі. Я взяла, ковтнула пару 

раз і мене стало рваті. І вот вона мэне покінула»
24

 і многія іншыя.   

 У асобных раслін, па сучасных дадзеных, назіраецца пэўная змена сфер 

выкарыстання. Так, глухая крапіва, пустырнік (Leonurus cardiaca L.) у запісах ХІХ 

стагоддзя апісваецца больш як сродак пры кашлі, у сучасных на першае месца адназначна 

выступае заспакаяльны эфект. У крушыны звузілася поле прымянення да сродку ад 

паноса. Любімая сѐння шматлікімі і гадаваная на дачных участках мелiса ў класікаў 

залічвалася да жаночых раслін. Так, Чалоўскі піша, што гэтая «Трава употр. въ девичьей 

немочи, истерике, остановке періодическаго очищенія, меланхоліи» (Чоловский 1882, 

405). Лідэр сярод лекавых раслін трыпутнік губляе сваѐ ўжыванне як сродак пры хворым 

                                                           
22

 Зап. у 2004 г. Петрачкова М. у в. Хутар Чэрвенскага р-на ад Дзенісевіч Алены 

Сяргееўны, 92 гады. 
23

 Зап. у 2016 г. Валодзіна Т. у в. Кальчуны Краснапольскага р-на ад Цімохінай Зінаіды 

Фѐдараўны, 1942 г.н. 
24

 Зап. у 2007 г. Валодзіна Т. у в. Рэдзігерава Лунінецкага р-на ад Парфяновіч Улляны 

Пятроўны, 1928 г.н. 
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страўніку або прастудных захворваннях (гл. толькі адну са старых згадак «Ад крупа 

даваць піць адвар з зелля бабкі вялікай – падарожніка, адначасова абкладаць горла 

распаранымі яго лісцямі гарачымі» (Wereńko 1896, 135), а папулярнымі, паўсюдна 

вядомымі застаюцца веды пра яго гаючае ўздзеянне на раны. 

З пладовых дрэў нязменна высокая папулярнасць грушы дзікай (Pyrus pyraster L. 

Burgsd.). Гл. у сучасных запісах: «Або з ігрушы кару стругаць, што грушы растуць дзікія, 

з яе кару стружы і пі, яны і не горкія, нішто, прыятныя, із ігрушы кара. Я даяркай 

работала, дык прыедам на абед, пайду, сакеру бяру, настружу, настружу і ад паносу сільна 

добра. І грушы дзікія ад паносу добра»
25

. Адносна рабіны чырвонай назіраецца амаль 

містычная сувязь з болем зубоў, ад забароны на ламанне гэтага дрэва, якое потым 

«пакарае» болем, да магічных рытуалаў шанавання. 

З дзікіх дрэў нязменна лідзіруе дуб, дрэва з надзвычай высокім міфалагічным 

статусам, разгляданае як цэнтр свету і вось паміж усімі трыма сферамі светабудовы, самае 

частотнае дрэва ў лекавых замовах. У Беларусі захоўваецца некалькі месцаў з асабліва 

шанаванымі дубамі. Так, ва Ушацкім раѐне Віцебскай вобласці «ў Царкавішчы быў Святы 

дуб. Цяпер жа старцаў нет, дзетка, цяпер пенсію палучаем, даўней там  накладуць воўны, 

насок, іспотачкі. Там дуплѐ было. А старцы ўжо ідуць – беруць. І крынічка там ішла. – Ля 

дуба? – Яна воддаль трохі. Алі ішла і каля дуба. У возера Царкавіськая. – А хадзілі к дубу 

ў любы дзень? – Ай, хадзілі Богу маліліся, тады ўжо ўсѐ. Алі пры маей памяці толькі пень 

быў. – А можа тожа ў якія празнікі хадзілі? – Анягож, у празнікі. – А проста так нельзя 

было? Вот калі ў мяне проста галава забалела? – Не, хадзілі. Мой бацька-нябожчык 

расказываў. Была асьлепла паня. Ей сасніўся сон: Едзь у Царкавішча на луг, ѐсь такая і 

такая трава. Вот яна прыехала, а ей прыснілася, якую траву іскаць. Вот яна пабыла 

нядзелю, травіцу тую піла, мылася, і паехала са светам. Вот які там луг. На той луг ідзець 

эта крынічка і ў возера.  І дуб там»
26

. 

Сярод частак дуба на першым месцы знаходзіцца кара з яе вяжучымі 

ўласцівасцямі, жалуды (Quercus robur) – «Жалуды. Яны ўжываюцца ад вольнасьці, 

асабліва ў дзяцей. Жалуды паджарваюць, потым іх мелюць ці таўкуць і настайваюць на 

вадзе (2-3 стал. лыжкі на шклянку вады)» (Жаўрыд 1929, 61), а таксама самі галінкі і нават 

                                                           
25

 Зап. у 2018 г. Валодзіна Т. і Боганева А. у в. Ламавічы Акцябрскага р-на ад Шашковай 

Таццяны Цітаўны, 1932 г.н. 
26

 Зап. у 2007 г. Валодзіна Т., Лобач У. у в. Стайкі Ушацкага р-на ад Груцкай Анастасіі 

Антонаўны, 1932 г.н., з в. Кублічы. 
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лісточкі: «А лішай? – На дубе такіе е яблычкі, на лісціках такіе е, не на каждым лісточку, а 

пракідываюцца. І сокам з таго яблычка, на лісточку»
27

.  

У асобным блоку можна сабраць расліны, у выкарыстанні якіх адсунуўся на задні 

план магічны кампанент. Так, у запісах этнографаў ХІХ стагоддзя амаль нязменна 

згадваецца і рытуальны складнік выкарыстання бярозы. Зараз на першае месца па 

папулярнасці выходзяць бярозавыя пупышкі і чага. Спектр прымянення бярозы досыць 

шырокі. Гэтаксама і з цменам. З ранніх запісаў вядома яго магічнае прымяненне для 

лячэння жаўтухі, зараз ѐн даволі часта згадваецца як сродак ад хвароб печані. Дарэчы, у 

запісах ХІХ-пачатку ХХ стагоддзяў печань у народным дыскурсе не фігуравала. 

Да новых трэндаў адносяцца пакаѐвыя алоэ, выкарыстанне якога для гаення ран і 

для падрыхтоўкі лекаў пры лѐгачных захворваннях пацверджана шэрагам запісаў, 

каланхоэ («Ёсць тут такая вот «каманхолія» – дома была, і давай я гэтыя есці травы і ўсе 

думаю, што папраўлюся без урача» (Лобач 2006/2, 19), індыйская цыбуля. Цікава, зварот 

да алоэ быў ―падказаны‖ інфармантцы ў сне: ―сяджу і нібыта чую: «Не ідзі да ўрача, 

лячыся сваімі срэдствамі, – сяджу на краваці, сніцца – лячыся калючым вазонам, 

сталетнікам. Патаму што я да гэтага прыкладывала, нічога не памагала. А гэта памагло»
28

. 

Фота 25 

Паказальна, у размовах з сельскімі жыхарамі ўсяго толькі тры разы быў згаданы 

растыражаваны СМІ скрыпень, і то пры размове з траўніцаў. Сярод фаварытаў -- дуброўка 

(у Вярэнькі згадваецца пры болях жывата: ―Піць адвар з галгану Galangae‖ (Wereńko 1896, 

161) і -- у месцах яго росту -- грыб вясѐлка, якім актыўна карыстаюцца ад прымочак пры 

ранах да лячэння анкалогіі. «А нявестка, сын схадзіў у лес і прінѐс вясѐлку. Яны мне ўзялі 

і яйцо эта настоілі. Настоілі на маскоўскай і закапалі ў зямлю на паўметра. Пака я лежала 

ў бальніцы, пріехала, тады адкапалі і давалі мне піць. Па адной каплі, да сарака капель. 

Сянні адну, заўтра дзвеі да сарака, тады ад сарака да аднае. Адзін раз, уранні ў ваду капну 

і вып‘ю. Тады ад сарака да аднэй дагнала. Ужо 20 гадоў жыву»
29
; «На свежу рану ў нас 

грыб вясѐлка ў лесе расце, у гарэлку паставіш. Маліну як сабіраеш у лесе, ѐн як 

абыкнавеннае яйцэ, у лесе, у лесе, на замле. Зразу ѐн абыкнавеннае яйцэ, як старэе, 

лопаецца, з сярэдзіны выпускае як галінку якую, тое ўжэ мала. Сама палезнае круглае 

яйцэ спелае. Сільна раны зажыўляе. Яго і п‘юць ад жалудка. Абацерці, мыць не, вада ж, 

                                                           
27

 Зап. у 2016 г. Валодзіна Т. у в. Кісцяні Слонімскага р-на ад Кнігі Наталлі Васілеўны, 

1938 г.н. 
28

 Тое ж. 
29

 Зап. у 2018 г. Валодзіна Т., Кухаронак Т. у в. Шастакі Дрыбінскага р-на ад Малашанка 

Марыі Іванаўны, 1941 г.н. 



55 
 

абацерці і ў банку, гарэлкай наліць, крышкай накрыць і  хай стаіць у цѐмным месці. І ногі 

мазаць як баляць»
30

. 

 Толькі сучаснымі траўніца згадваюцца шабельнік, жывакост, ісоп. Хутчэй за ўсѐ, 

пад уплывам спецыяльнай папулярнай літаратуры. 

 

Традыцыйныя раслінныя лекі ў народнай ветэрынарыі беларусаў 

 

Да нядаўняга часу народная ветэрынарыя беларусаў прыцягвала мала ўвагі 

даследчыкаў. У той жа час навуковы падыход да вывучэння этнаветэрынарных ведаў і 

практык у Беларусі істотна адрозніваецца ад прынятага на Захадзе, дзе акадэмічны інтарэс 

да традыцыйных ведаў, звязаных з падтрымкай і ўзнаўленнем здароўя жывѐлы, узнік ў 

сярэдзіне 1970-х гг. і да канца ХХ ст. аформіўся ў акадэмічную дысцыпліну пад назвай 

―этнаветэрынарыя‖ (―ethnoveterinary‖) (Alekseevsky 2010, 44). У той час калі 

заходнееўрапейскія і амерыканскія навукоўцы дэманструюць вялікую цікавасць да 

вывучэння традыцыйных раслінных і нераслінных лекаў і далейшай імплементацыі 

атрыманых ведаў, падтрымліваючы ідэю ўстойлівага развіцця і аховы навакольнага 

асяроддзя (McCorkle 1986, Berkes 2000), ва ўсходнееўрапейскай навуцы ў цэлым і 

беларускай навуцы ў прыватнасці даследаванні сканцэнтраваныя пераважна на вывучэнні 

міфалагічных вераванняў і магічных рытуалаў, звязаных з лекаваннем свойскай жывѐлы, і 

праводзяцца ў межах этналінгвістычнага падыходу. 

Тым не менш, апошнім часам тэма вывучэння традыцыйных раслінных сродкаў 

лекавання як чалавека, так і свойскай жывѐлы, у беларускім народазнаўстве значна 

актуалізавалася. Пасля сумесных палявых беларуска-эстонскіх экспедыцый праведзеных 

супрацоўнікамі Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН 

Беларусі і Эстонскага літаратурнага музея ў 2016 годзе на тэрыторыі Люблінскага раѐна 

Гомельскай вобласці, супрацоўнікі аддзела фалькларыстыкі і культуры славянскіх 

народаў Цэнтра працягнулі дакументаваць мясцовыя этнабатанічныя веды беларусаў у 

далейшых палявых выведах. У дадзенай публікацыі абагульняюцца звесткі аб 

выкарыстанні раслінных сродкаў для лячэння свойскай жывѐлы, што былі занатаваныя 

даследчыкамі на тэрыторыі сучаснай Беларусі на працягу ХІХ – пач. ХХІ стст. 

Варта адзначыць, што звесткі з народнай ветэрынарыі падаваліся ў працах 

этнографаў і фалькларыстаў падаецца пераважна ў кантэксце вывучэння народнай 

медыцыны ці традыцыйнага лекавання ў цэлым, таму інфармацыя аб традыцыйных 
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 Зап. у 2018 г. Валодзіна Т. і Боганева А. у в. Курын Акцябрскага р-на ад Трызнаў Веры 

Ісакаўны, 1940 г.н., Івана Севасцьянавіча, 1935 г.н. 
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сродкаў узнаўлення і падтрымкі здароўя жывѐлы мае фрагментарны характар. У той жа 

час аналіз фактычнага матэрыялу дэманструе, што сродкі расліннага паходжання 

займаюць больш сціплую нішу ў сістэме народнай ветэрынарыі ў параўнанні са сродкамі 

жывѐльнага паходжання.  Акрамя таго, такія часта ўзгаданыя ў літаратуры ХІХ – пач. ХХ 

стст. культываваныя расліны, як тытунь (Nicotiana rustica L.) або каноплі (Cannabis sativa 

L.), што выкарыстоўваліся пры лекаванні гельмінтозаў (―матыліц‖) у авечак, укусу змяі, 

каросты ў коней і сабак, і некаторых іншых захворванняў (Раманаў 1891, 132; Wereńko 

1896, 177, 202, 203, 224; Federowski 1897, 412, 413; Пяткевіч 2004, 396, 398), на працягу 

ХХ і ХХІ стст. шэрагам дзяржаўных пастаноў афіцыйна забараняліся вырошчвацца ў 

хатніх гаспадарках (Sõukand et al. 2017(I), 23). Тым не менш, раслінныя сродкі 

выкарыстоўваліся пры лекаванні рознага роду захворванняў свойскай жывѐлы – гэта і 

шматлікія пашкоджанні скуры, інфекцыйныя, паразітарныя захворванні, захворванні 

ўнутраных органаў і г.д.  

Ад хвароб т.зв. псіха-неўралагічнага характару (―уроку‖), якія найбольш часта 

ўзгадваюцца  інфармантамі ў сувязі з памяньшэннем удойнасці каровы, з‘яўленнем у 

малацэ крыві і незвыклымі паводзінамі жывѐлы
31
, хворую жывѐлу, як правіла, абкурвалі 

рознымі зѐламі (урочнікам (Carlina vulgaris L.), баркуном (Melilotus officinalis L.), 

адамавым рабром
32

 (Peucedanum palustre L.), але маглі выкарыстоўвацца і адвары, 

напрыклад, адвар кары крушыны (Frangula alnuss Mill.), а таксама настойкі, напрыклад, 

настойкі на тапалѐвых ―завушніцах‖ (Populus sp.) (Wereńko 1896, 219; Fedorowski 1897, 

347; AIMEFe. 2018.003_Jelsk). Вельмі папулярны атрыбут рытуальнага лекавання і 

папярэджвання ўрокаў – насенне маку (Papaver sp.) і, часам, льну (Linum usitatissimum L.): 

―У хлеві ласачкі, ніважныя яны. Як сурочыцца карова ці што. Карова ўся ў пацерынах 

мокрая. Семя альнянога ўзяць і абсыпаць карову, як з хлева выйдзіць‖ (АІМЭФ: ф. 23, воп. 

5, спр. 2.)
33
. Падобныя рытуалы даволі часта суправаджаюцца прамаўленнем адпаведных 
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 Напрыклад, ―Калі карова бывае такая, кажуць, што ўрачлівая (урокі – гэта значыць, 

што якісьці чалавек на яе паглядзіць, і яна можна малака не даць ці быць неспакойная, ці 

яксьці сябе весьці не так, як трэба), то, кажуць, урачлівая карова‖ (AIMEFe. 

2018.003_Jelsk).   
32

 ―-  д мово ребро  - росте  на боло то. То я покури ла, ж ру в сковороду  насып ла, 

накури ла в хлеву  и под коро ве‖ (ПА. Зап. у 1983 г. Якаўлева Т. у в. Сіманічы Лельчыцкага 

р-на). 
33 
АІМЭФ. Ф. 23. – Воп. 5. – Спр. 2. Зап. Т. Валодзіна ў 2005 г. у Докшыцкім р-не. Гл. 

таксама ранейшы запіс з гэтай мясцовасці: ―Засеяць вузкую палоску зямлі вакол вѐскі 

макам "цякуном" альбо сямѐнамі льну. Увогуле "нячыстая сіла" льнянога семяні не 

зносіць нідзе, таму на месце, засеянам льном, ("на льнянішчы") не бывае; а калі дзе-

небудзь абярэ сабе месца, дастаткова рассыпаць там жменьку сямѐн, і сыйдзе з таго 

месца‖ (Wereńko 1896, 184). 
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прыгавораў, што раскрываюць сутнасць рытуальнага дзеяння. Напрыклад, ―Пасыпаю 

карову мачком, каб была мая кароўка з малачком. Як нікому гэтага мака не падняць, так 

у кароўкі малака не адняць‖ (Традыцыйная мастацкая… 2013, 973). 

Значнае месца належыць раслінным сродкам пры лекаванні рознага кшталту ран і 

захворванняў скуры. Да ран і парэзаў прыкладалі жывіцу сасны (Pinus sylvestris L.) і 

бярозы (Betula sp.), лісты падарожніка (Plantago major), альхі ці лясной маліны (Rubus 

idaeus) (Jeleńska 1892, 71; Sõukand et al. 2017 (II), 22, 23). Напрыклад: ―– А каню раны? – 

Пырскалкі куплялі, лісце прыкладывалі - падарожнік, салідол, каб мухі не садзіліся‖; ―– А 

кароў, коней як лячылі? – Раны – сасна, жывіца, бярозавая, яна ад нарываў. Яе к ранам 

прылажывалі, яно прарывала. Между капыт залівалі раны‖ (АІМЭФ: ф. 23 в. 16 спр. 2). 

Часам у якасці сродка лекавання ран выкарыстоўваліся высушаныя і сцѐртыя ў парашок 

кветкі пэўных раслін, напрыклад, кветкі тавалгі/лабазніка (Filipendula sp.) (AIMEFe. 

2018.003_Jelsk). Пархі, каросту і залатуху ў коней зводзілі адварам багуна (Ledum 

palustre), свежым альбо сухім дробна пасечаным коранем волчага лыка (Daphne mesereum 

L.) (Wereńko 1896, 222; Пяткевіч 2004, 396). (Фота 1. Л.Ф. Прысыпка з жывіцы сасны для 

лекавання ран (AIMEFe. 2018.003_Jelsk)) 

Сокам малачая (Euphorbia L.), чыстацела (Chelidonium majus), а таксама каравяка 

(Verbascum densiflorum) зводзяць бародаўкі на вымі кароў: ―Калі ў каровы яшчэ часта 

бывае на сасках бываюць бародаўкі, бяруць чыстацел, такое е, расьліна такая. 

Чыстацелам тым мажуць жоўтым такім сокам па кажнай. Так вот адламываюць 

галінку, і так вот тыкаюць па кажнай бародаўцы, каб яны аж чорна, добра змазаныя 

былі. Яшчэ бяруць, е такая расьліна – малачай, у яго белы сок. Вось гэтым белым сокам 

таксама мажуць. Потым ѐсьць такая расьліна, вельмі яно добрае ад бародавак, 

называецця яно каравяк, <…> каравяк скіпітравідны, называецца. Дак вот гэту ўсю 

расьліну зрываць, яе перамалываць у такую кашу, каб яна сок пусьціла, і вось гэтым вось 

намазываць  добра бародаўкі.   чалавеку, і жыв’ѐлі‖ (AIMEFe. 2018.003_Jelsk). (Фота 2. 

Л.Ф. Глухатарэнка дэманструе, як з дапамогай чыстацела зводзяць бародаўкі‖ (AIMEFe. 

2018.003_Jelsk)) 

Шырокае выкарыстанне раслінных сродкаў знаходзім у лекаванні паразітарных 

захворванняў свойскай жывѐлы: ―Калі конь кашляе – у яго могуць быць лентачныя глісты. 

  можа быць у яго там проста якія, я ні знаю якія там, лѐгачные, бываюць, глісты. Нада 

яму даваць із буракоў бацьвінне. Бацьвіньне з буракоў, лісты, узяць зразаць серпом і 

даваць. З лубін…люпін тожа, яго складаць як сілас, і такое даваць яму таксама. Узяць із 

люпіна гэтаго зѐрнышкі гэтыя, насеньне, яго перамалоць, зрабіць муку, і гэту муку 

дабаўляць яму ў корм. Саснову хвою таксама дабаўляць у корм‖ (AIMEFe. 
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2018.003_Jelsk). Іншыя расліны, што лічацца дзейснымі для пазбаўлення ад глістоў у 

свойскай жывѐлы – палын (Artemisia sp.), піжма (Tanacetum vulgare L.), бабоўнік 

(Menyanthes trifoliata L.), канюшына (Trifolium sp.) (Пяткевіч 2004, 398; Sõukand et al. 

20017(I), 10; AIMEFe. 2018.003_Jelsk). Напрыклад: ―  горькая палынь ваапшчэ іпользуецца 

для выведзення глістоў із арганізма – і ў людзей і ў жывотных. Вот ана так харашо і 

піжма. Піжму тожа ў нас сабіраюць, і іспользуют для лячэння жывотных і для 

выведзення паразітаў‖ (АІМЭФ ф. 23 в. 16 спр. 2). 

Ва ўмовах дрэннага санітарнага стану гаспадаркі ХІХ – пач. ХХ стст., свойская 

жывѐла часам пакутавала ад таго, што ў ранах заводзіліся чэрві. У такіх выпадках 

беларускія сяляне залівалі раны адварам расліны чарвяточнік (Filago arvensis),  а таксама 

выкарыстоўвалі дзіванну (Verbascum sp.) і, часам, лебяду (Chenopodium album L.) у 

пэўным лекавальным рытуале (Tyszkiewicz 1847, 249; Дмитриев 1869, 263; Романов 1891, 

135; Wereńko  1896, 226; Пяткевіч 2004, 395-396). Напрыклад, ―Куст дзіванны нахіляецца 

на захад да зямлі, прыціскаюць яго верхавіну камянѐм і кажуць: "Дзіванна, панна, я цябе 

заламляю і прыказываю, каб ты гетэй (тут назваць хворую скаціну, яе масць, размяшчэнне 

раны і г.д.) карове бурэй з раны у пахвіне выгнала чэрві, і датуль цябе не атпушчу, пакуль 

ня выганеш". Назаўтра ў ране не будзе ўжо аніводнага паразіта, і тады прывязанае сцябло 

трэба вызваліць‖ (Wereńko 1896, 226). 

 Пры сутыкненні з народнаветэрынарнай тэрміналогіі часам даволі скаладана 

суаднесці народную назву хваробы з яе афіцыйным адпаведнікам. Пры гэтым захворванні 

жывѐлы даволі часта маюць ―сімптаматычныя‖ назвы, адлюстроўваюць тую ці іншую 

характэрную праяву хваробы (Журавлев 1995, 223). Так, пры ―крываўцы‖, калі буйная 

рагатая жывѐла ці коні мачыліся з крывѐю, жывѐле давалі высушаны парашок кораню аіру 

(Acorus calamus), змешанага з салам, альбо настой гэтага кораню, настой палыну 

(Artemisia absinthium), cвежыя лісты ці высушаную наземную частку 

былічкі/чарнабыльніку (Artemisia vulgaris L.), а таксама наземную частку крапівы-жыгучкі 

(Urtica urens L.), што дадавалася разам з пятрушкай у сыраквашу (Wereńko 1896, 224, 225; 

Fedorowski 1897, 411; Sõukand et al. 2017(I), p. 9). Пры гэтым захворванні 

выкарыстоўваліся таксама адвары лістоў бярозы (Betula sp.) і льнянога семя (Linum 

usitatissimum L.), сталедубкі/пастуш‘яй сумкі (Capsella bursa-pastoris L. Medik.), 

каткоў/каточкаў (Trifolium arvense L.)
34

, шабельніка балотнага (Comarum palustre L.)
35

, 

                                                           
34

 «Ежэлі мача красная, ѐсь каточкі такая, кусьцікам растуць небальшыя, нада іх тапіць 

і даваць карове» (Зап. У 2018 г. Валодзіна Т. у в. Рагі Клімавіцкага р-на ад Буцянец Н.І., 

1936 г.н.). 
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кораню залатухі (Geum urbanum L.), кораню і насення конскага шчаўя (Rumex confertus), а 

таксама лістоў амялы (Viscum album L.)
36

 (Wereńko 1896, 224; Пяткевіч 2004, 394-395; 

AIMEFe. 2018.003_Jelsk).  Напрыклад: ―– Як карова мочацца кроўю, дак што? – Дак это е 

такая трава – шчавель конскі называецца, я ні знаю, як ѐн цяперако. Дак яго корань 

выкопваюць і параць, і тады пояць этым‖ (AIMEFe. 2018.003_Jelsk). Варта адзначыць, 

што народнаветэрынарныя веды ўключаюць у сябе не толькі веды пра тое, як лячыць 

жывѐлу ад пэўнай хваробы, але і разуменне прычын ўзнікнення гэтай хваробы. Так, сярод 

прычын з‘яўлення ў мачы крыві ўзгадваецца спажыванне жывѐлай пэўных раслін, 

асабліва слѐзак Найсвентшэй Маткі (Dianthus Carthusianorum et deltoides) (Wereńko 1896, 

224). 

Конскую ―дыхаўку/аддышку/удуху‖
37

 лекавалі з дапамогай адвараў дзевясіла (Inula 

helenium et I. dysenterica), багуна (Ledum palustre), яловых шышак (Picea abies L.) і кары 

асіны (Populus tremula L.) (Wereńko 1896, 151; АІМЭФ ф. 8 оп. 23 д. 5). Акрамя таго, 

хворай жывѐле дадавалі ў корм парашок з высушанай крапівы-жыгучкі (Urtica urens), 

высушаны корань падлесніка (Sanicula europaea L.), а таксама патоўчанае сухое карэньне 

аерніку (Acorus calamus) разам з аўсом
38 
(Fedorowski 1897, 409; Добровольский 1914, 915).  

Сярод страўнікавых хвароб, якія здараюцца найбольш часта і лічацца вельмі 

небяспечнымі для свойскай жывѐлы, інфарманты ўзгадваюць перадусім уздуцце (tympania 

ruminis)
39
. Так, пры лекаванні ўздуцця выкарыстоваўся настой кораню аерніку (Acorus 

calamus), кары крушыны (Frangula alnuss), давалі сыроватку ці алей з дадаткам лістоў 

рабіны, а таксама сумесь бялтка з соллю і карой ліпы (Романов 1891, 134; Wereńko 1896, 

223). Згодна з народнымі назіраннямі, уздуцце ў буйной рагатай жывѐлы здаралася ў 

выніку спажывання атрутнай расліны вяхі (Cicuta virosa) (Wereńko 1896, 223; Аникиевич 

1907, 53). 

                                                                                                                                                                                           
35

 «Сьвежыя расьліны запарваюць і даюць піць каровам ад ―краскі‖» (Зап. Валодзіна Т. у 

в. Кальнікі Смалявіцкага р-на) 
36

 ―Омела - его рвуть і парать худобе, когда корова ссыть кровью‖ (ПА. Зап. у 1983 г. 

Куганова Ж. у в. Стадолічы Лельчыцкага р-на).  
37 «– А вось гавораць такая конская балезьнь была ―дыхыўка‖, ―дыхаўка‖? – Да, эта, як 

сказаць… гэта во яно невылечымае. Есьлі ѐн сільна ўгрэўшыся, спацеўшы, усѐ яго 

напоюць,  - адышка, да. Удушлівы, называлася, конь. Удушлівы. Этага ніхто ня вылечыць, 

не-а. Ён яшчэ, як па траве, дак… а як бывае сена сухое, такое с пяском, сільна высахніць, 

курыцца яно, ну, пыль, - ну, ѐн падыхаіць» (АІМЭФ. Ф. 23. Воп. 14. Спр. 5, АІМЭФ. Ф. 23. 

Воп. 14. Спр. 5. Зап. А.Шрубок, А. Захарэвіч у 2014 г. у Мѐрскім р-не. 
38)

 ―Лечаць коняй ад змардаваньня і аддышкі. Дзеля гэтага даюць хворым коням 

патоўчанае сухое карэньне аерніку з аўсом‖ (Купрэвіч 1930, 56). 
39

 Тымпанія рубца - «захворванне, якое характарызуецца хутка нарастаючым 

уздуццем рубца ў выніку ўзмоцненага газаўтварэння з парушэннем альбо спыненнем 

адрыгвання газаў» (Тлумачальны слоўнік… 1992, 258). 



60 
 

Пры праблемах стрававання (карова ―не жуе жваку‖), жывѐле дадавалі ў корм 

палын (Artemisia absinthium) ці чэмярыцу (Veratrum lobelianum), якую таксама маглі 

ўжываць у выглядзе настойкі (Sõukand et al. 2017(I), 9, 20). Козам у такіх выпадках даюць 

настойку зверабою (Hypericum sp.) (Sõukand et al. 2017(I), 19): ―Жэлудак астанаўліваўся ў 

казы – зверабой заварвала і ліла ей у рот‖ (АІМЭФ ф. 23, воп. 16, спр. 2). Вельмі 

папулярны сродак пры разнастайных хваробах жывата свойскай жывѐлы – адвар ці кісель 

з льнянога насення ці кораню (Linum usitatissimum L.) (Sõukand et al. 2017(II), 10; AIMEFe. 

2018.003_Jelsk). Напрыклад: ― д паносу льняноя семя давалі, такоя густоя, цягучая і 

дава<лі>. Корань мусіць і гэта сушылі, і парасятам‖, ―Жалудак як у каровы становяцца - 

вараць і карове даюць. Макіну свінням параць з сем’ям, да даюць‖
40
; ―<– Ну а як уздуе 

карову, што рабілі?> – Бралі сем’е, льняное сем’е, адвар рабілі, і таксама залівалі адвар 

льнѐнага семені‖ (AIMEFe. 2018.003_Jelsk). Сярод іншых лекаў, што выкарыстоўваюцца 

пры страўнікавых праблемах, узгадваюцца настойка на бярозавых завушніцах 

(―бярозаўка‖): ―Бярозавую настойку разводзім вадой і даем цялятам, штоб жалудак 

рабіў‖ (АІМЭФ ф. 23, воп. 16, спр. 2). 

У народнай ветэрынарыі беларусаў выкарыстоўваюцца наступныя раслінныя 

сродкі ад дыярэі: адвар палыну (Artemisia absinthium), зверабою (Hypericum sp., Hypericum 

perforatum L.), альховых шышак (Alnus sp.), кары дуба (Quercus robur), багуну (Ledum 

palustre) (Никифоровский 1897, 183; Sõukand et all. 2017(I), 9, 11, 15, 18; AIMEFe. 

2018.003_Jelsk). Напрыклад: ―Як запаносіць целя, дак зьверабой заворываюць, пояць.   

ішчэ разьбіваюць у рот курынае яйцо. Ці парася як запаносіць, дак яйцо сырые 

стараюцца сюда.   зьверабой добрэ. Лучшэ ўсіго зьверабой‖ (AIMEFe. 2018.003_Jelsk); ―А 

вот еслі панос, што раньшэ? -   кару дуба заварваць. Я заварвала, -- каровам. Спасаю 

толькі карою дуба (смяецца)‖ (АІМЭФ ф. 23, воп. 16, спр. 2). 

Значная частка народнаветэрынарных захадаў і сродкаў звязаная з ацѐлам каровы. 

Так, каб прадухіліць выкідыш у выпадку якога-небудзь неспрыяльнага здарэння, сцельнай 

карове давалі адвар календулы (―нагаткі, наготкі‖, Calendula officinalis Lin.): ―Наготкі 

памагаюць еслі ударыця цѐльная карова. Дай і з хлебам гэтай травы ѐй есці, і паможаць, 

каб яна не скінула‖
41
. У выпадку затрымкі плацэнты пасля ацѐлу карове давалі таксама 

т.зв. ―траянку, альбо мешаніну з жыта яравога, ячменю і аўса, якія звычайна взаліваюць 

кіпнем‖ (Federowski 1897, 412-413)
42
. Сучасныя інфарманты ў якасці дзейсных 

                                                           
40

 Зап. у 2018 г. Валодзіна Т. у в. Суша Лепельскага р-на ад Скавародка Раісы. 
41

 Зап. у 2017 г. Валодзіна Т., Лобач У. у в.  Заазер‘е Сенненскага р-на ад 

Ліснічэнкі М.Н., 1933 г.н. (Гл. таксама Ажэшка 2000, 497; Пяткевіч 2004, 394)). 
42

 Гл. таксама Крачковский 1874, 197; Jeleńska 1892, 71. 
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дапаможных сродкаў узгадваюць таксама адвары зарніцы звычайнай (Linaria vulgaris Mill) 

(гл. з ранейшых запісаў Купрэвіч 1930, 57) і створак фасолі. Напрыклад: ―бяруць з фасолі 

створкі, і калі карова ацеліцца, дак створкі з фасолі гэтыя, кагда лушчаць, яны павінны 

захоўвацца, тады ѐй у вядро заварваюць гэтыя створкі, і яна потым хутка ачышчаецца, 

хутка ў яе адходзіць месца, у гэтай каровы. Яшчэ могуць крышку сахара туды 

падсыпаць, і такое вядро выпіць такога адвару. Можна і болей, яно не пашкодзіць‖ 

(AIMEFe. 2018.003_Jelsk). 

Пры лекаванні жывѐлы ад змяінага ўкусу і шалу выкарыстоўваліся расліны, 

народныя назвы каторых часта выразна ўказваюць на сферу іх прымянення. Так, жывѐле, 

якую ўкусіла змяя, давалі з‘есці разам з хлебам свежы гадзючнік/ужоўнік (Ophioglossum 

vulgatum L.), пакусанай шалѐным сабакам жывѐле давалі наземную частку ці корань 

высушанага альбо свежага шальніку (Alisma plantago-aquatica) (Романов 1891, 105; 

Аникиевич 1907, 53; Добровольский 1914, 995; Пяткевіч 2004, 386). Да месца укушэння 

змяѐй прыкладалі таксама кветкі пырніку (Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski) (Wereńko 

1896, 202). 

Неад‘емная частка народнай ветэрынарыі беларусаў – прафілактыка захворванняў і 

падтрымка здароўя свойскай жывѐлы. У якасці прафілактычных сродкаў у народнай 

ветэрынарыі выкарыстоўваецца палын (Artemisia sp.), дзьмухавец (Taraxacum officinale 

(L.) Weber ex F.H.Wigg.), зверабой (Hypericum sp., incl. Hypericum perforatum) і іншыя 

расліны: ―палын, яго кролікам, як прафілактычнае, даваць, і яны яго паядаюць. <…> Такі 

серабрысты палын. Нават засушваюць яго, і даюць зімою, і даюць каровам, у сена 

падмешваюць, каб яны лепш елі‖(AIMEFe. 2018.003_Jelsk); ― дуванчыкі і свінням харашо, 

і карэнні харашо тожа ім. Яны палезныя‖, ―  зверабой ад жалудка. Збіралі, карове 

дабаўлялі для апеціта, палын, атвар‖ (АІМЭФ ф. 23, воп. 16, спр. 2). 

Натуральна, што ў якасці абярэгаў у народнай ветэрынарыі выкарыстоўваліся 

расліны, якія вылучаюцца сваѐй ―колкасцю‖, ―вастрынѐй‖, ―пякучасцю‖ (напрыклад, 

дзядоўнік (Carduus sp.), крапіва (Urtica sp.)). Дзякуючы ўзгаданым характарыстыкам, 

падобныя расліны надзяляліся ў народных уяўленнях адгоннымі і апатрапеічнымі 

якасцямі: ―До Ивана стаў деда над воротами хлева у ходу; посли Ивана выши деда 

поклади: никакая дрянь ня будеть сдаватца у хлеви и к скоту чиплятца‖ (Добровольский 

1914, 838); ―Каб чараўніца малака ні адбірала, то цэдзіўшы малако, трэ на цэдзілку 

палажыць крыху крапівы‖ (Federowski 1897, 347). Часам у апатрапеічных рытуалах 

выкарыстоўваліся і некаторыя іншыя расліны. Напрыклад, ―[калі зранку карова стаіць у 

хлеве мокрая, гавораць:] ... домови к го нет. Л сица-маленький зверок. Як злюби ў коро ву, 

то не займ е, як не злю биць, гоне , вся мо края бу дець, вся си вая. Зе лье растопо шник - 
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до бным жо втым цвято чком цвяце. Яе н до рваць и п риць и мыць корову, вун займаць не 

бу де‖
43

. 

Прафілактычныя сродкі ў народнай ветэрынарыі прымяняюцца не толькі, каб 

прадухіліць хваробы, але і каб надаць жывѐле пэўныя пажаданыя якасці. Так, напрыклад, 

пэўныя раслінныя сродкі прыменяліся, каб  карова хутчэй зрабілася сцельнай: ―Калі 

карова доўга не прыходзіць у ахоту, у нас кажуць – не знімаецца, то такія ясьць, яны 

называюцца саранкі, або называюцца  сквочкі
44)

: такія як шышачкі, яны растуць з зямлі, я 

потым Вам пакажу, дык мне казала жанчына (калісь у мяне з каровай была такая 

праблема), яна казала: ―Вазьмі прыгаршчы гэтых шышачак, пакладзі ў чыгун, пастаў у 

печ на пар, і потым яго даюць выпіць карове‖. Карова хутка загуляе і пакрыецца‖ 

(AIMEFe. 2018.003_Jelsk). (Фота 3. Сквочкі/саранкі (Sempervivum tectorum L.) (AIMEFe. 

2018.003_Jelsk)). 

Значнае месца ў народнай ветэрынарыі належыць розным спосабам прадукавання 

малака. Сярод раслінных сродкаў паляпшэння ўдойнасці кароў узгадваюцца аніс 

(Pimpinella anisum L.) змешаный са змельчаным ядлоўцам/мажжавельнікам (Juniperus 

communis L.), трава цімафееўка (Phleum pratense L.) і божае крэсла (Thalictrum 

aquilegiifolium L.), што дадаваліся ў корм жывѐле (Шейн 1902, 487; Sõukand et al. 2017(I), 

AIMEFe. 2018.003_Jelsk). Напрыклад: ―Карова зажме вым’е і не дае малака. Вось не хоча, 

пойдзеш даіць, так надоіш пяць літраў, пойдзе другая, яна так ні дасьць. Значыць, бяруць 

з гэтага мажжавельніка, патом бяруць аніс, і гэта перамолваюць і даюць ѐй у корм. Яно 

расслабляе ѐй вым’я ці малакавадзяшчыя тыя пуці, яна тады ўжо не можа тое зажаць 

малако. Я ні знаю, як яно дзейнічае, но эта так робяць‖ (AIMEFe. 2018.003_Jelsk). 

Добрым сродкам, што паляпшае апетыт свойскай жывѐлы лічылася крапіва (Urtica sp.): 

―Крапіву жнуць, да сушаць, да свінням зімою сякуць, да параць, і карове параць, штоб 

елі‖ (АІМЭФ ф. 23, воп. 16, спр. 2). Крапіву ж давалі і курам у якасці прадукавальнага 

сродка: ―Вот крапіву шчэ загатаўлівалі раньше і давалі… сушылі на зіму і абмалачвалі 

курам, каб куры добра несьліся. Дак этые семена крапівы сільна добра яны памагаюць, 

добра яны, куры нясуцца ўсю зіму ад этай‖ (AIMEFe. 2018.003_Jelsk). 

Такім чынам, важнае месца ў сістэме традыцыйных ведаў беларусаў займаюць 

веды аб выкарыстанні раслін для лекавання тых ці іншых хвароб і падтрымцы здароўя 

свойскай жывѐлы. Расліны ўжываліся ў выглядзе адвараў і настоек, высушваліся і затым 

дадаваліся жывѐле ў корм, у якасці прысыпак выкарыстоўваліся пры лячэнні ран. У 

выпадку эпізаотый і пры лекаванні хвароб псіха-неўралагічнага характару зѐлы 

                                                           
43

 ПА. Зап. у 1984 г. Рудніцкая Т. у в. Стадолічы Лельчыцкага р-на. 
44

 Sempervivum tectorum L. 
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выкарыстоўваліся таксама для абкурвання. Найбольш папулярныя таксоны сярод 

дзікарослых раслін, што прымяняліся ў народнай ветэрынарыі, Acorus calamus L., 

Artemisia sp., Tanacetum vulgare L., Ledum palustre, Pinus sylvestris L., Urtica sp., Hypericum 

sp. (incl. Hypericum perforatum), Alnus sp., Betula sp. Шырокае кола пытанняў, такіх, як 

вывучэнне лакальных асаблівасцяў лекавання зѐламі свойскай жывѐлы, узаемадзеяння 

кніжнай і вуснай традыцый у фарміраванні народных ведаў аб выкарыстанні раслін у 

ветэрынарнай сферы, вызначэнне фактараў, істотных для перадачы падобных ведаў і пад. 

яшчэ чакае сваіх даследчыкаў.  
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    Традыцыі выкарыстання дзікарослых раслін у сістэме харчавання беларусаў 

 

Што было ядзімае – усѐ з лесу неслі
45

. 

 

Беларусы, як і шэраг ўсходнееўрапейскіх нацый, лічаць сябе ―лясной нацыяй‖. 

Сапраўды, каля 40% тэрыторыі краіны пакрыта лясамі, і сельскія жыхары ў значнай 

ступені абапіраюцца на лясныя рэсурсы як на «крыніцу драўніны, экасістэму, якая 

складаецца з дрэў разам з мноствам форм біялагічнай разнастайнасці, дом для мясцовых 

жыхароў, сховішча вугляроду, крыніцу шматлікіх экасістэмных паслуг, а таксама 

сацыяльна-экалагічную сістэму, або як усѐ вышэй пералічанае» (Chazdon et all, 2016). 

Узаемадзеянне з мясцовай прыродай і выкарыстанне яе рэсурсаў прывялі да асаблівасцяў 

спецыфікі матэрыяльнай (Moszynski 1928) і нематэрыяльнай (Iwanowska, Onslow 1924, 94–

95) культуры. Тапаграфія беларускіх вѐсак напрамую залежала ад размяшчэння лясоў 

(Максимов 1876, 127–143).  

Для беларусаў збіральніцтва застаецца актуальным сезонным промыслам на 

працягу многіх стагоддзяў (Tyszkiewicz 1847; Сержпутоўскі 1930; Цярохін 1995), а 

прадукты збіральніцтва і на сучасным этапе працягваюць быць важнай крыніцай 

харчавання, лекаў і народнаветырынарных сродкаў.  

Дзікарослыя расліны выкарыстоўваліся не толькі ў якасці самастойных прадуктаў 

харчавання, але і для прыгатавання гарачых і халодных закусак, напояў, ферментаваных 

прадуктаў, прыпраў, гарбаты, а таксама як харчовыя кансерванты. Яны займалі важную 

ролю ў якасці дапаможных сродкаў у працэсе прыгатавання ежы. 

У другім томе Этнаграфічнага зборніка пры апісанні традыцый харчавання 

беларусаў Віцебскай губерні Н. Анімеле звярнуў увагу на тое, што сяляне пачынаюць 

ужываць у ежу дзікарослыя травы ўвесну, у перыяд найбольшай нястачы збожжа і мясных 

прадуктаў: ―Вясной і летам пры недахопе хлеба бедныя амаль заўсѐды ядуць адну страву, 

калі няма капусты – шчаўе, кіслыя першыя стравы са шніткі, крапівы, бабоўніка, дзягіля і 

іншых дзікарослых траў, якія прыпраўляюць невялікай колькасцю мукі. Некаторыя з 

пералічаных вышэй страў, гледзячы па дастатку гаспадара, прыпраўляюцца канапляным 

малаком і сушанай дробнай рыбай, але звычайна падаюцца без усялякіх прыпраў‖ 

(Анимелле 1854, 139).  

А. Кіркор пры апісанні побыту сялян Віленскай губерні таксама звяртае ўвагу на 

важнасць першай веснавой зеляліны ў харчаванні. У перыяд вострага недахопу харчовых 
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прадуктаў дзікарослыя расліны становяцца аднымі з асноўных інгрэдыентаў: ―Вясной 

ядуць бульбу, найгалоўнейшы прадмет іх ежы, шчаўе, крапіву … Галоўная ежа – чорны 

хлеб, непрыемны з выгляду. Ён пячэцца з мукі бярловай, г. зн. змолатай з нявеянага жыта 

<…> у больш цяжкі галодны час самыя бедныя да нявеянага жыта дадавалі такую ж альбо 

двайную колькасць рознай мякіны ці мукі з высушанага у печы лісця папараці, капытніка, 

верасу, розных лясных і тарфяных імхоў, бярозавай кары, каранѐў: пырніка, вадзянога 

шыльніка, вадзяной змейкі ці бабоўніка, белых і жоўтых гарлачыкаў ці вадзяных лілей. 

Выпечаны з такімі дамешкамі хлеб чорны, макраваты, крошыцца і не смачны‖, – піша А. 

Кіркор (Анимелле 1858, с. 138). Этнограф прыводзіць рэцэпт яшчэ адной веснавой стравы 

– лапені, якая гатуецца з крапівы (Urtica sp.), шніткі (Aegopodium podagraria L.), баршчу, 

лебяды (Chenopodium album), шчаўя (Rumex sp.) і асоту (Sonchus arvensis L.). Усѐ 

інгрэдыенты параць у вѐдрах калѐнымі камянямі, для знішчэння сырасці, вымываюць 

халоднай вадой, дробна наразаюць і вараць з вадой, папярэдне пасаліўшы, і па магчымасці 

з дамешкамі мукі ці малака (Анимелле 1858, с. 139). 

Папулярнасцю ў сялян карысталіся сокі з дрэў – бярозы (Betula sp.) ды клѐну (Acer 

platanoides L.) (Пяткевіч 1928, c. 306–308), якія ўжывалі свежымі. Акрамя таго, бярозавы 

сок сквашвалі: ―Свежы сок проста з бярозы (прэсны бярозавік) ядуць лыжкамі з міскі з 

хлебам і соллю; прытым соль кавалачкам увесь час трымаюць у лыжцы‖ (Машынскі 2014, 

с. 52–53). Квасілі бярозавік без закваскі, аднак у яго можна было дадаць крыху ячменнага 

соладу ці прарошчанага бобу, а таксама дубовых трэсачак ці крыху вашчыны (Машынскі 

2014, с. 96). На Віцебшчыне бочку з бярозавым сокам на месяц закопвалі ў зямлю для 

атрымання квасу, які па астраце толькі крыху саступаў воцату (Никифоровский 1895, с. 

68) 

Адным з асноўных прадуктаў збіральніцтва былі ягады. К. Машынскі пералічыў 

асноўныя віды ягад, якія збіралі палешукі, і спосабы іх апрацоўкі, ужывання ў ежу і 

захавання: ―З ягад збіраюць каліну, якую альбо вараць, альбо <…> кладуць у стагі, дзе яна 

захоўваецца да зімы. Каліна даспявае і траціць горыч, таму ў час зімовай звозкі сена яе 

ахвотна з‘ядаюць. Таксама збіраюць суніцы, брусніцы, журавіны, буякі, чарніцы, маліны, 

касцянкі, ажыны <…> некаторыя ягады з‘ядаюць толькі сырымі, як маліны, іншыя 

часткова захоўваюцца для зімы – чарніцы, журавіны‖ (Машынскі 2014, с. 52–53). Паводле 

звестак этнографа, галоўны спосаб захавання ягад – сушэнне. Пасля сушаныя ягады 

вараць альбо як асобныя стравы, альбо як дадатак да іншых, кісель з журавін ці чарніц і да 

т.п. (Машынскі 2014, с. 96). З лясных ягад рабілі ―кулагу‖. Акрамя таго, з брусніц і 

журавін гатавалі ягадны квас, у які маглі дадаваць грушы і яблыкі (Романов 1912, с. 40). 
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Дзікія грушы (Pyrus pyraster) і яблыкі (Malus sylvestris) ўжывалі печанымі, а ў зімой – 

перамерзлымі як ласунак. З дзікіх яблыкаў гатавалі квас (Романов 1912, с.  31). 

На Усходнім Палессі ў сырым выглядзе ў ежу ўжывалі расліну макоўка – белы 

гарлачык (Nymphea alba) і лісце шчаўя (Rumex acetosa) (Машынскі 2014, с. 52). Ужывалі ў 

ежу падкоркавую бель бярозы і асіны, маладыя парасткі сасны (Moszynski 1967, c.87). На 

Палессі з маладога асоту гатавалі рэдкую страву – бадзякі. Для яе прыгатавання 

здробнены асот варылі з квасам (Навагродскі 2015, с. 22). 

У час войнаў у лесах мясцовыя жыхары знаходзілі не толькі ежу і лекі, але і 

прытулак. Прадукты збіральніцтва дазвалялі чалавеку выжыць у час голаду і неўраджаю: 

―Елі тую самую черемшу. Сасна вот такіе побегі. Во время войны, когда кушать не было 

чего, дык счішчалі і ані сладкіе. Тоже побегі кушалі‖ (АІМЭФ. Ф. 23. Воп. 16. Спр. 2.). У 

час голаду елі крапіву, лебяду, заячую капусту: ―пасля вайны елі не толькі лебяду, дак і 

крапіву‖ (АІМЭФ. Ф. 23. Воп. 16. Спр. 2.). 

Пры адсутнасці мукі ў хлеб дадавалі тоўчаныя жалуды, молатую кару бярозы: ―З 

дуба жэлудзь, семена, ну как на яблоне фрукты, так сама то жолудзь. Таўклі і дзелалі хлеб. 

Немножко мукі там дабавяць, перетаўкуць на крахмал і дзелалі хлеб. А што ж у вайну!‖ 

(АІМЭФ. Ф. 23. Воп. 16. Спр. 2.). 

Вынікі сучасных палявых даследаванняў паказваюць, што памяць пра ―спосабы 

выжывання ў лясах‖ усѐ яшчэ жывая ў сельскай мясцовасці і перадаецца з пакалення ў 

пакаленне (АІМЭФ. Ф. 23. Воп. 16. Спр. 2.).  

У пасляваенны час лясныя рэсурсы – дзікарослыя расліны – працягвалі адыгрываць 

важную ролю ў забеспячэнні харчаваннем: ―– А што раней людзі елі? – Грыбы, ягады, 

капусту, агурцы, капуста шаткованка, і качанамі квасілі, грыбоў многа сушылі, што ў лесе 

расло, то і елі. Брат, як есці хацеў, лісічкі макаў сырыя ў соль і еў, я то больш ягады, 

шчавеля многа елі‖ (АІМЭФ. Ф. 23. Воп. 16. Спр. 2.). Не губляла папулярнасці і маладая 

зеляніна: ―пасля вайны варылі, кусочак мяса, дый лебяды, шчавель, калі нарасце, да тае 

крапівы набоўтаем і ядзім‖ (АІМЭФ. Ф. 23. Воп. 16. Спр. 2.). 

Актыўна збіралі лясныя ягады, якія елі свежымі; на зіму іх сушылі, варылі, 

журавіны і брусніцы ставілі ў бочках і залівалі вадой. Так ягады захоўваліся ўсю зіму 

(АІМЭФ. Ф. 23. Воп. 16. Спр. 2.).  

Хуткія змены ў сацыяльна-эканамічных, культурных і гістарычных умовах аказвалі 

істотны ўплыў на выкарыстанне і адносіны да дзікарослых раслін. Павышэнне ролі 

сродкаў масавай інфармацыі ў грамадскім жыцці змяніла спосабы перадачы ведаў пра іх.  

Значныя змены ў адносінах да лясных рэсурсаў і іх выкарыстанні адбыліся пасля 

аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Чарнобыльская катастрофа вывела частку лясоў з 
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выкарыстання. Пасля аварыі расліннасць і жывѐлы ў лясных раѐнах паказалі асабліва 

высокі ўзровень забруджвання радыеактыўным цэзіем, пры гэтым самыя высокія 

зарэгістраваныя ўзроўні 137Cs выяўленыя ў лясных харчовых прадуктах. Асабліва 

высокія канцэнтрацыі актыўнасці 137Cs былі выяўленыя ў грыбах і ягадах, і гэтыя высокія 

ўзроўні захоўваліся на працягу двух дзесяцігоддзяў (The Chernobyl Forum, 2005). Вынікі 

аварыі аказалі непасрэдны ўплыў на выкарыстанне дзікарослых раслін у сельскай 

мясцовасці: ―– Што памагает жыць, быць здаровым? – Сала – сіла! Як што? Гарелку піць, 

лук есці. Яйца есці. З трав? Што с трав – вон всѐ в апцеке. Эці травы, а што с трав браць 

после радзіацыі? Какое сабіраю? Травы, какіе травы, смешно проста дажэ. Радзіацыя – і 

травы эці сабіраць?‖ (АІМЭФ. Ф. 23. Воп. 16. Спр. 2.). 

Апавядаючы пра збіранне дзікарослых раслін, інфарманты звяртаюць увагу 

наступствы меліярацыі. Асушэнне стала прычынай скарачэння колькасці ягад і грыбоў у 

лясах. Вясковыя жыхары адзначаюць, што пасля меліярацыі істотна змяніліся клімат і 

прыродныя умовы наогул і, адпаведна, расліннасць: глеба стала сухой, перасталі расці 

журавіны і брусніцы: ―Даждзі не былі, клімат ізменілся, паасушылі многа. Да, ой і сколька 

раз! Раньша балоцістая меснасць, а патом перасохла. А патом лесам засадзілі… тут в 

аснавном бальшыя лясныя масівы‖ (АІМЭФ. Ф. 23. Воп. 16. Спр. 2.); ―там было балото, 

асушілі і не стала ў калодцах вады із-за асушэнія. Абычно клюква расла…‖ (АІМЭФ. 

Ф. 23. Воп. 16. Спр. 2.).  

Сучасныя палявыя даследаванні паказваюць, што першую веснавую зеляніну – 

маладое лісце трыпутніку (Plantago major), крапівы (Urtica sp.), дзьмухаўца (Taraxacum 

officinale), кісліцы (Oxalis acetosella L.), дзікага шчаўя (Rumex sp.), лебяды (Chenopodium 

album), дзікага часныку (Allium ursinum L.), макрацу (Stellaria media (L.) Vill.) – 

выкарыстоўваюць для прыгатавання салаты: ―Ой, дык макрыца вааюшчэ харашо!.. 

Макріца… ну я вот бывае збіраю па весне всякую траву, яе мою, карешкі атдзеляю і салат 

раблю‖ (АІМЭФ. Ф. 23. Воп. 16. Спр. 2.). Акрамя маладой зеляніну ў такую салату 

дадаюць варанае яйка і запраўляюць смятанай (фота). З крапівы, лебяды, шчаўя, дадаючы 

бульбу, варанае яйка, мяса, вараць першыя стравы. Перад прыгатаваннем крапіву 

неабходна абдаць кіпенем: ―Да, очэнь палезна, толькі нада ашпарыць, крапіва ж пячэцца. 

Шчаўя трошкі ды гэта. Знаеце, людзі ваабшэ адну крапіву вараць‖ (АІМЭФ. Ф. 23. Воп. 

16. Спр. 2.). 

Шнітку (Aegopodium podagraria) дадаюць у супы і салаты з вясны да пачатку восені 

(фота)
46
. Для салата выкарыстоўваюць і карані дзікарослых раслін: ―Эта лапух – з яго з 

корня дзелают салат… Там корні бальшыя, выкапваеш, ѐн ідзе на глубіну. Салат на цѐрку 
                                                           
46

 Зап. у 2018 г. Грыневіч Я.І. у г. Глыбокае Віцебскай вобл. Ад Татур Вольгі Вечаславаўны, 1963 г.н. 



68 
 

націраеш, дабаўляеш укропа і смятану, – і салат вкусны і палезны. Многа вітамінаў‖ 

(АІМЭФ. Ф. 23. Воп. 16. Спр. 2.). Увогуле, шнітка лічылася вельмі пажыўнай травой, якая 

утрымлівала шмат вітамінаў. На Глыбоччыне расказваюць легендарнае апавяданне пра 

святога Серафіма Сароўскага, які вѐў аскетычны лад жыцця, жыў самотным у лесе і 

харчаваўся толькі шніткай
47

. 

Акрамя ўжывання ў свежым выглядзе, дзікае шчаўе кансервуюць на зіму: 

―Шчавель крышыш, варыш, на зіму закатываеш у банкі. А зімою зварыў з картошкаю – 

гэта во!‖ (АІМЭФ. Ф. 23. Воп. 16. Спр. 2.). 

У якасці спантанных перакусаў сѐння працягваюць ужываць кісліцу (Oxalis 

acetosella), дзікага шчаўя (Rumex sp.), маладыя пупышкі сасны (Pinus sylvestris), а таксама 

свежыя і сушаныя плады дзікіх грушы (Pyrus pyraster) і яблыні (Malus sylvestris): 

―Шчавель у лесе такі кісліца называецца, заячы шчавель. Вот ѐн расце. Што там яшчэ? 

Медуніца рвалі такія цвяточкі сінія ў лесе, вот яны шчас далжна цвісці поўным ходам. 

Высмактываеш і яна там такая сладзенькая‖ (АІМЭФ. Ф. 23. Воп. 16. Спр. 2.). У канцы 

лета збіраюць арэхі: ―В лесу цеперь очень мало орехов. Нарваць в карман толька поеці 

всево ліш‖ (АІМЭФ. Ф. 23. Воп. 16. Спр. 2.). 

У сакавіку паўсюль на тэрыторыі Беларусі пачынаць нарыхтоўваць бярозавы сок, 

які ўжываюць свежым, вараць з цукрам і кансервуюць альбо квасяць. Збіраюць сок 

наступным чынам: ―Бярозу пракручваюць і ставяць туды банку, туды набягае, а патом ужо 

прынясуць, працэдзяць, пракіпяцяць, лімонкі, сахару і ў банкі трохлітровыя і на зіму, і 

стаіць‖ (АІМЭФ. Ф. 23. Воп. 16. Спр. 2.). Найбольш папулярныя дадаткі пры 

кансерваванні бярозавага соку – апельсін, лімон альбо лімонная кіслата: ―лустачку лімону, 

лустачку апяльсіну, 100 грам сахару, і ўсѐ трох літровая банка гатовая‖ (АІМЭФ. Ф. 23. 

Воп. 16. Спр. 2.). Акрамя таго, у сок кідаюць перажараны ячмень, некалькі свежых пладоў 

шыпшыны , ад чаго ѐн набывае карычневаты колер (фота). Для прыгатаванні квасу 

дадаюць разынкі, сушаныя дзікія грушы, корань хрэну, дубовую кару, галінку з лістамі ці 

прут: ―А так сок с берѐзы вот берѐм і патом вот он же закісает, і туда бросіть хрен, і он 

такой резкій становіцца, харошый... Даже адзін, его ачістіть, памыть, раскалоць потом і 

бросіть. Он такой крепкій становіцца. А напіток такой!‖ альбо ―от такі тонкі дубок, па 

краям кару абразаем, дуб гэты крэпіць, каб доўга квас стаяў, ветачку дуба, разам з карой‖ 

(фота) (АІМЭФ. Ф. 23. Воп. 16. Спр. 2.). Для прыгатавання бярозавага квасу 

выкарыстоўваюць прадукты пчалаводства: ―квас аддзельна, у нас пчолы есць, дык 

вашчыну, з мѐдам, з пергою, і на халаднік гэты квас‖ (АІМЭФ. Ф. 23. Воп. 16. Спр. 2.). 
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Халаднік з бярозавага квасу мае наступны рэцэпт: ―літр сока, туда крышыцца дробненька 

цыбуля, пераціраецца з солькай, адвараюцца яйца, і смятана, каля паўлітра, чым пабольше 

– лучче, агурчык свежы‖ (АІМЭФ. Ф. 23. Воп. 16. Спр. 2.).  

Карыстаецца папулярнасцю газіраваны квас. Каб яго прыгатаваць, у сок дадаюць 

цукар, троху дражджэй, разынкі (сушаны вінаград) і настойваюць у паўтаралітровых 

пластыкавых бутэльках. Таксама бярозавік змешваюць з іншымі сокамі: ―Можно все што 

хочешь. Хочешь яблочный можно добавіць, хочешь персіковый, тогда он будзет вкуснее. 

Ну любы напалніцель‖ (АІМЭФ. Ф. 23. Воп. 16. Спр. 2.).  

Не губляе сваѐй папулярнасці і кляновы сок, які, як правіла, ужываюць свежым. 

Таксама яго можна закатаць: ―Кляновы сок закіпяціць і закатваць, еслі хаціце сахраніць, 

ѐн жа і так салодкі. А як хочаце – дабаўляйце сахар. І дабаўце фрукт які-небудзь вельмі 

харашо‖ (АІМЭФ. Ф. 23. Воп. 16. Спр. 2.). 

Папулярны напой з дзікарослых раслін – чай – травяны настой або адвар. Для 

прыгатавання чаю выкарыстоўвалі высушаныя травы, галінкі дрэў і кустоў, суквецці 

(багон (Ledum palustre), чабор (Thymus serpyllum L.), мацярдушка (Origanum vulgare), Іван-

чай (Epilobium angustifolium L.), трыпутнік (Plantago major), зверабой (Hypericum 

perforatum), дзьмухавец (Taraxacum officinale), бруснічнік (Vaccinium vitis-idaea), 

чарнічнік (Vaccinium myrtillus), маліннік (Rubus idaeus), ліпавы цвет (Tilia cordata Mill.), 

суквецці дзівасіла (Potentilla erecta) і чыстацела (Chelidonium majus)) і плады (дзікія 

грушы (Pyrus pyraster), шыпшына (Rosa sp), чарніцы (Vaccinium myrtillus), лясныя суніцы 

(Fragaria vesca L.)). Такі чай ужываецца ў кантэксце харчавання без медыцынскіх 

паказанняў (Soukand et all, 2017): ―Чай з таго самага бруснічніка, ягодніка, чабрец найці, 

зверабой‖; ―для чая ліпавы цвет – эта самае каларыйнае і бруснічнік. Палучаецца класны 

чай. Запах і вкус прыятны. Не сраўняць, што магазінны!‖ (АІМЭФ. Ф. 23. Воп. 16. Спр. 

2.). Маглі дадаваць у чай і высушаныя сасновыя пупышкі (Pinus sylvestris). Сушаць травы 

ў цѐмным і сухім месцы, куды не пранікае сонечнае святло.  

Сушаны і памолаты корань адуванчыка выкарыстоўваецца для прыгатавання 

кававага напою: ―А с адуванчыка ж дзелают с карней, сушат корні і заравают і п‘ют как 

кофе‖ (АІМЭФ. Ф. 23. Воп. 16. Спр. 2.).  

У чэрвені пачыналі збіраць першыя ягады. Лясныя ягады – буякі, маліны, чарніцы, 

брусніцы, журавіны, каліна – шырока выкарыстоўваюцца для прыгатавання варэння і 

кампотаў: ―В лесу чарніка, ежевіка, брусніка, маліна і всѐ. Із ніх можно дзелаць варэнье, 

кампоты в асновном. Жэле можно дзелаць. Вот с ежевікі можна дзелаць. Асобенна харошо 

іменна атцежіваць самі зѐрнышкі. Ідзеальнае варэнне палучаецца. Очэнь укуснае‖ 

(АІМЭФ. Ф. 23. Воп. 16. Спр. 2.). Акрамя ягад вараць варэння з шыпшыны: ―Бяру 
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кругленькую ягадку шыпоўніка, разразаю і ложачкай адтуль вышчкрэбаю эту во семена, 

зярняткі, а патом эта ўсѐ мою, адцажаваю, штоб вадзічкі багата не было і засыпаю 

сахарам, і пастаіць дзень, і я начынаю яго праварываць‖ (АІМЭФ. Ф. 23. Воп. 16. Спр. 2.), 

суквеццяў дзьмухаўца: ―Па рэцэпту там цвяточкі, бярэш прамываеш іх, настаіваеш, сахар і 

пераварываеш і будзе варэнне‖ (АІМЭФ. Ф. 23. Воп. 16. Спр. 2.), яловых пупышак: ―З тых 

шышачак яловых варэння варыць. Тожа замачываюць у вадзічке з сахарам, сліваюць 

патом вадзічку с сахарам‖ (АІМЭФ. Ф. 23. Воп. 16. Спр. 2.). 

Акрамя таго, з ягад (чарніцы, маліны, ягады рабіны, буякі) рабілі настойкі: ―Вот 

напрымер с чарнікі. Прыносім ягады, ставім у банку на акно, нарываем марляй і яно 

пускае сок. Хочаш для крэпасці – дабаў 200 грам там водкі, а не – дык палучаецца дзевяць 

градусаў як піва. Вот і настойка‖ (фота) (АІМЭФ. Ф. 23. Воп. 16. Спр. 2.). 

Кампоты таксама вараць з сушаных ягад, дзікіх груш і яблыкаў, пладоў шыпшыны: 

―Засушыў чарніку і кампот можна‖ (АІМЭФ. Ф. 23. Воп. 16. Спр. 2.). 

Брусніцы выкарыстоўваюцца для фаршыравання рыбы: ―Брусніка харашо дзелаць 

вот рыбу. Фаршыраваць бруснікай і запякаць на кастре. Очень дает вкус своеобразный‖ 

(АІМЭФ. Ф. 23. Воп. 16. Спр. 2.). Брусніцы і журанвіны дадавалі пры квашанні капусты
48

. 

Варта зазначыць, што калі раней асноўным спосабам захавання ягад было сушэнне, 

то цяпер іх найбольш замарожваюць на зіму: ―І варэнне дзелаюць, і кампоты, і сырымі іх 

пад‘ясі і замарожваюць. Цяпер жа халадзільнікі. Дак у мяшочкі і маразільнік і зімою‖ 

(фота) (АІМЭФ. Ф. 23. Воп. 16. Спр. 2.). 

Кара дуба, ліпавы цвет, зверабой шырока выкарыстоўваюцца ў якасці дадаткаў да 

моцнага алкаголю: ―Ліпавы цвет і тада самагонка с прыўкусам мѐда. Это сама лучше‖ 

(АІМЭФ. Ф. 23. Воп. 16. Спр. 2.).  

Як прыправу да мясных страў ужываюць дзікарослы хрэн: ―А это хрен. 

Его цереть харашо і кушать с мясом, с салом і прочее. У него там корень. Он крепкій 

такой, панюхай, он крепкій такой на нюх. Это харошая пріправа‖ (фота) (АІМЭФ. Ф. 23. 

Воп. 16. Спр. 2.). Пры прыгатаванні хрэну да яго могуць дадаваць соль, воцат альбо 

бурачны сок для колеру: ―А вот хрен мы тром, тром на цѐрку, патом туда уже уксус 

дабавляют, ложачку уксуса там на літровую банку. Патом там прапорцыя грам якіх 5–7 

солі, патом мяшаць і ѐн тады крэпкі, закуска тады клас! Харашо к мясу, к салу‖ (АІМЭФ. 

Ф. 23. Воп. 16. Спр. 2.). 
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Лісты дзікарослых раслін – дубу, клѐну – выкарыстоўваюць пры выпяканні хлебу: 

іх падкладаюць пад хлеб пры выпечцы, каб ―не прагаралі, ну можа, і пах які давалі‖
49
. У 

якасці спецый выкарыстоўвалі кмін (АІМЭФ. Ф. 23. Воп. 16. Спр. 2.). 

Такім чынам, у пачатку ХХІ ст.прадуктам збіральніцтва ўсѐ яшчэ належыць важнае 

месца ў сістэме харчавання беларусаў. Дзікарослыя расліны ўжываюцца ў ежу ў якасці 

самастойных прадуктаў, з іх гатуюць гарачых і халодных першыя стравы, салаты і закускі, 

напоі. Яны выкарыстоўваюцца як прыправы і харчовыя кансерванты. Найбольш 

пашыраныя прадукты збіральніцтва сѐння – лясныя ягады (Vaccinium vitis-idaea, Pyrus 

pyraster, Vaccinium myrtillus, Fragaria vesca), маладая зеляніна (Plantago major, Urtica spp., 

Taraxacum officinale, Oxalis acetosella, Rumex sp.), сокі з дрэў (Betula sp., Acer platanoides). 

Аднак на сучасным этапе істотна змяняюцца тэхналогіі апрацоўкі і захоўвання 

дзікарослых раслін. 
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Механізмы семіятызацыі расліны ў народнай культуры  

 

Значнасць раслін у працэдурах прафілактыкі і тэрапіі розных хвароб абапіраецца, з 

аднаго боку, на рэальныя біялагічныя ўласцівасці расліны, веды пра якія назапашваліся 

эмпірычным шляхам на працягу многіх стагоддзяў, з другога боку, на іх сімвалічны сэнс, 

абумоўлены міфапаэтычнай свядомасцю чалавека традыцыі. Абодва гэтыя бакі ў 

канкрэтных рытуалах не супрацьпастаўляюцца, а самімі інфармантамі і не 

ўсведамляюцца. 

Выкарыстанне раслін, як мяркуюць у народзе, прадпісана вышэйшымі сіламі, часта 

асвечана прысутнасцю Божай волі. Нават паходжанне замоў і веданне траў у Іванаўскім 

раѐне звязваецца з падарункам Ісуса Хрыста: ―Ісус Хрыстос ішоў на небеса. А люды 

занадто плакалы, просылы Ісуса Хрыста, што нэ кідай нас. А він сказаў Ісус Хрыстос так: 

што я вам кідаю зілле і молытвы. Будэтэ гэтым лічытысі‖
50
. У Цэнтральнай Беларусі Бог 

з‘яўляецца ў сне самой хворай і падказвае ѐй патрэбныя зѐлкі:  

Мая суседка ўсѐ ходзіць і ходзіць у кухню на вядро. А я:  

- А чаго ты так?   

А яна:  

- Мне рэжаць і рэжаць. Усю сцаць напіраець, а ці сюкну ці не.  

Тады яна лягла спаць і сніць: ―Прышоў дзядок і з палачкай сівы ў хату і кажаць:  

- Дзіцятка, ты балееш?  

Дык яна кажаць:  

- Ага, дзедушка, балею.  

Дык ѐн кажаць:  

- А ты, дзіцятка, нарві тысячалісніку. Ты нарві, -- кажаць, --- тысячалісніку, напар 

яго і напіся, і ўсѐ будзець харашо ў цябе.  

Кажаць, і пашоў з кіѐчкам за дзверы. Пытаець у мяне яна: ці ѐсь. А я ж не знала, ад 

чаго, я тады пашла ў мяне ў саломе нашла. Сняжок ужо выпаў, а ѐн тарчыць, 

тарчыць па выгане. Нарвала ей, панясла. Яна напарыла, напілася, і я папіла. І як 

рукамі адняло.  

  хто гэта ей прысніўся? – Бог‖
51

. 

Суаднясенне гаючых уласцівасцяў зѐлкі з Божай воляю замацавалася і на ўзроўні 

ўласна фітоніма, і адпаведнай легенды: 

На балоце расце расліна, якую ў нас называюць ―Адкусавана карэнне‖. Ішоў Бог па 

зямлі, а адзін чалавек качаецца па зямлі і просіць: 

-  Дзядулька, памагі мне. 

А Бог яму і кажа: 
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- Адарвіся ад зямлі, вырві кораньчык, адкусі і назад усадзі. 

Расліна гэта і сапраўды быццам адкусаная. Яе можна жваць, а можна ўзварваць, 

калі чалавек падарваўся
52

. 

 

У той жа час асобныя ўласцівасці раслін звязваюцца з дэманічнымі персанажамі, гл. 

этыялагічны матыў  пра паходжанне раслін бязвершніка і растопшы. ―Бязвершнік, е таке 

зеллле, і растопша. Кажуць, чорт уцякаў да растаптаў. Эта зелле ад нячыстай сілы‖
53

. 

Бязвершнік і растопша ў той жа час выкарыстоўваюцца як апатрапейны сродак ад 

хадзячых нябожчыкаў (Толстая 2001, 172).   

У любым разе асаблівая памоцная сіла прыпісваецца зѐлкам, якія трапілі асвячэння ў 

храме падчас пэўных святаў – на Яна, Маці Боску Зельную, на Спаса. «Богаа крэселка, 

Glinopodium vulgare L. Расліна. Якая побач з іншымі асвячаецца ў дзень Маткі Боскай 

Зельнай, тутэйшыя кабеты падкурваюць сваіх дзяцейу выпадку так званых 

„pierepałachay‖‖ (Federowski 1897, 421, № 2554); ―На Аспажу ўжо яблыкі даспеўшы болей. 

Свенцілі мѐд, зярно, хлеб, рвалі кветкі на сенажаці і з гародчыка - насілі свенціць. Гэта 

Матка Боская як памярла – і яна ўся ж была абложана кветкамі. А тады... як яна ўжо 

пайшла ў неба, і толькі гроб астаўся – і гэтыя кветкі ў труне асталіся. Вот за тое цяперака 

свенцяць гэныя кветкі‖
54
; «А на Купала ж збіралі. Як нясѐм свенціць, такая баба была і 

дзед. Дзед такі калючы. Нада як нясѐм свенціць, каб і гэта было ў гэтых кветачках. І гэтыя 

прастыя. А гароднія свенцюць на Прачыстую. Бацюшка і півоніі свенціць. – Дзед – гэта 

панятна, а баба якая? – Такая бабка, каб вы зналі якая, во гэткая бухмаценькая, яна ў 

балоце расцець, такая як ѐлачка. Яна во гэтачкая і цвіціць. –   для чаго нада было і бабу і 

дзеда? – Ну вот жа нада было. Прынасілі свянцонае і дома падторкнем пад бэльку»
55

.  

Народная батанічная наменклатура, фразеалогія і рытуалістыка абапіраюцца ў 

першую чаргу на асноўную адметную рысу раслін – асаблівасці кветкі, сцябла, лісця, 

наяўнасць калючак  і г.д. Так, для лячэння рэжучых, вострых, колючых боляў, так званай 

колькі заканамерна абіраюцца калючыя расліны: 

Ад калацця ў баках і грудзях дапамагае парашок, прыгатаваны са шчучыных сківіц, 

які даецца хвораму з піццѐм і чыстай праточнай вадою. Ад гэтага ж яго пояць і 

абмываюць грудзі, бакі і спіну адварам з дзевяці калючых раслін: агрэсту, ружы, 

дзядоўніка і інш. (Никифоровский 1897, 270, № 2105-2106); пры кольцы пояць 
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адварам з цэлай расліны дзяды калючыя Carduus acanthoides, Onopordon acanthium з 

дадаткам галінак дзікай грушы (Werenko 1896, 152).   

 

Актуалізацыя колеру расліны аказалася важнай для складання рэцэптаў ад жаўтачкі. Яркі 

жоўты колер сухавейкі (цьмена, бяссмертніка) найперш паўплываў на абранне гэтай 

расліны – «Дзіцячую жаўтачку» паспяхова можна вылечыць адварам з жоўтых дзікіх 

бяссмертнікаў, у якім дзіця купаюць і які ў невялікай колькасці даюць яму піць 

(Никифоровский 1897, 45); ―Цменъ или Цмян жолтый (Helichrysum arenarium DC.). 

Отваръ травы съ цветами, вместе съ зверобоемъ, пьютъ въ желтухе; наружно употр. для 

ванны, назначаемой взрослымъ въ этой же болезни (горсть травы на ведро воды) и для 

купанья детей‖ (Дембовецкий 1882, 413, № 182). 

Яшчэ адна расліна, колер кветак якой абумовіў нават яе назву – жаўтачнік (Genista 

tinctoria L.): “Zoytazicl, zoyciuchk, zoycidlo, zoycicznik, ioytaje zielje v. „U hetyom zioljaczku 

dobro kupаc dzieci y zaytaczcy. Kazuc szto i padkurywac dobro‖ (Federowski 1877, 448, 2783,  

Слонім.). Гэтаксама пры названай хваробе скарыстоўвалі моркву: ад жаўтачкі добра 

памагае адвар морквы, пасвечанай на Зельну («8 жніўня) (Сержпутоўскі 1998,  213-214, 

Слуцк.); жаўтунку ў дзяцей лечаць купаннем у моркве: вывараюць у вадзе моркву і 

купаюць тры дні запар (Jelenska 1891, 70,  Мазыр.). Эліза Ажэшка ў якасці памоцнай зѐлкі 

пры жаўтачцы называе златнік (Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyl.) (Ажэшка 2000, 483,  

Гродз.), расліну з жоўтым празрыстым сокам.  

 Пры хваробах, што ў сваѐй назве і сімптаматыцы падкрэсліваюць іншы колер, 

прыкладам, белы, скарыстоўваюцца і адпаведныя расліны. Такіх прыкладаў вельмі многа. 

Гл. толькі скарыстанне белай канюшыны (Trifolium montanum L. i T. repens L.) пры белых 

уплавах у жанчыны (Federowski 1897, 429,  Свісл.), ―піць адвар з насення белай гарчыцы 

Polygonum sp. пры белых уплавах‖ (Werenko 1896, 112). 

Добра вядомыя выпадкі, калі расліна атрымлівае тое ж найменне, што і хвароба, для 

лячэння якой яна выкарыстоўваецца: валасень, падучнiк, вераднiк, зубнiк, касталом 

(Ганчарык 1927, 194–196), ―Калі вогнік прыкінецца – прышчыкі такія, то палілі траву 

такую – агнянку. І тады попел гэты зьмяшаеш з жырам сьвіным і мажаш тыя болькі‖ 

(Лобач 2006/2, 275); ―Траўкі дняўніца была, і начніца. –   дняўніца чаго? – Тожа каб 

удзень спала малое. Так вот гэтыя дзянніцы і начніцы, яны розныя траўкі? – Розныя. А 

яны падобныя – высокія такія. А дняўніца бальшая… бальшая… бальшы такі цвяток. Сіні. 

А гэты нейкі быццам такі бардовы-не бардовы… Бардовы – начніца. Ана расце дудка і 
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такі цвяток. Колькі там дудак расцець, можа парадачна, но толькі адзін цвяток‖
56
; ―Як 

плача – травіцай лячылі. Ёсць такая травіца – плакса: галовачка такая галубенькая, тады 

паруць, купаюць, у гэтай вадзіцы, у гэтых плаксах‖
57
; ―Ад жалудка траву сабіраць 

надсаднік нада, у лесе. Яна расцець, як дзяруга, і цвіцець сіненькай ветачкай. Наташчак‖ 

(Лобач 2006/2, 193); ―Як белы язычок, падбел называецца. Падбел і падбелам лячылі, 

трава такая ѐсь. І мѐдам лячылі‖
58

  

Паказальна, пад назвамі ўрочнік, упуднік, якімі лекавалі адпаведныя сурокі і пуд, 

маюцца на ўвазе розныя расліны, асабліва калі ўлічыць тэрытарыяльнае размеркаванне. 

―Урошникъ (Carlina vulgaris). Въ отварѣ купаютъ дѣтей отъ безсонницы и отъ дурнаго 

глаза (Дембовецкий 1882, 409, № 140, Магіл.); ―Uryocznik biely (Galium mollugo L.). Калі 

дзіця ад урокаў хварэе і бляднее, то белым урочнікам курыць і купаць‖; Urocznik żółty. 

(Galium verum L.) (Federowski 1897, 446, № 2783); Урочнік (Gladiolus communis L.). 

Лечыць дзіцячыя хваробы, што паходзяць ад суроку. Хворых ім кадзяць (Ажэшка 2000, 

480). 

У другую групу вылучаюцца расліны, найменні якіх абумоўлены назвай хворага 

органа, адпаведна, гэдак жа можа называецца і ўся хвароба. Трава сэрдэчник, сердечник 

(Viola odorata L.) Выкарыстоўвалася для лекавання сэрца: ―Сэрдэчник дл‘а сэрца, дл‘а 

жылýтка дóбре‖ (Бейлина 1968, 430). У магічнай практыцы ў цэлым важная суаднесенасць 

знешніх праяў хваробы, перш за ўсѐ скуры, з пэўнай раслінай. Асабліва наглядна гэта на 

прыкладзе рытуальнага пазбаўлення ад бародавак, для чаго выкарыстоўваліся такія ж 

круглыя бульба, гарох, яблык і пад.: ―Бралі бульбу, шмаравалі бародаўкі. Бульбу разразалі 

напалавіну, выціралі, а тады складавалі ўместа і закопвалі. Як высахне тая бульба і 

бародухі прападуць‖ (Валодзіна 2007, 316); ―Сколькі дзічак, столькі адшчытываеш 

гарошын, кідаіш іх у калодзеж, а сам іздзі і не аглядайся‖ (Валодзіна 2007, 314). 

Вельмі паказальны выпадак, калі для лекавання органа абіраецца расліна, падобная 

знешне, хай сабе і ў перакананнях тутэйшага люду, апісвае Эліза Ажэшка ў сваіх 

―Людзях і квятах над Нѐмнам‖. Сялянка Маруся доўгі час пакутвала ад пыдрыву, 

пакуль не стала сама сабе шукаць ратунку, у тым ліку і зѐлкі.  

―Гэта расліна, што расце на вільготных лугах, з прыгожай зоркападобнай цѐмна-

малінавага колеру кветкай і вялікім пѐрыстым трохпалым, а найчасцей 
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пяціпалым лісцем. Вось гэтаму лісцю, якое формаю нагадвае пяць пальцаў, 

Марыся надае вялікае значэнне і найперш яму прыпісвае лекавыя ўласцівасці 

расліны, у якіх сама моцна перакапаная. Сапраўды, яна ўяўляе сабе, быццам у 

арганізме жанчыны пэўны орган мае таямнічую форму не то павука, не то 

далоні з пяццю растапыранымі пальцамі. Паказваючы мне лісце гэтай 

расліны, яна панізіла голас і з таямнічым выразам твару казала: ―Таксама як у 

чалавека... такія пяць пальцаў...‖ I тут жа наказвала ўласную далонь з шырока 

растапыранымі пальцамі. Гэтую расліну яна назвала парушэнец-мацічнік, бо 

перакананая, што яна ўратавала яе ад хваробы жаночага органа‖ (Ажэшка 2000, 

475).  

Верагодна, пра тую ж расліну расказала і палеская жыхарка ў ХХІ стагоддзі: ―пятіпал – 

Божой Матер рука – і точно пять пальцев. Ліст як рука, сільно хорошэ жэнскэ зілье‖
59

. 

Утварэнне фітоніма можа быць абумоўлена мэтай лячэння, яго жаданым вынікам, 

што асабліва наглядна на прыкладзе расліны, якую раяць пры дзіцячым схудненні: «Вот 

тады рабѐнак не расце, у ім прыбытку нетуці. І вот тая трава называлася прыбытнік. Ён 

такі во крэпенькі, поўненькі такі, як надуты. Так даўней такога рабѐнка, калі родзіцца – 

вот такі, вот такі зморшчаны, сілы вот у яго, прыбытку нет – даўней купалі ў такім вот 

прыбытніку‖ (Лобач 2006/2, 212). 

Паўсюдна захоўваецца практыка выкарыстоўваць калючыя, пахучыя ці нават 

атрутныя расліны ў якасці апатрапеяў, для абкурвання хворага з магічнай мэтай выгнання 

духу хваробы. Да прыкладу, блѐкатам выкурвалі нібыта хваробатворных чарвячкоў з 

хворага зуба, дзядоўнікам абкурвалі дзяцей пры моцным спалоху і інш. ―На разагрэтыя 

вуглі высыпаць шчопаць насення зубатніку Hyoskyamus niger  ці блѐкату і накрыць шыбка 

другой міскай на пару хвілін. Потым уліць туды па берагі гарачай вады. Хворы сядзіць 

над місай з адкрытым ротам і так паўгадзіны, сплѐўваючы ў ваду. Потым у вадзе можна 

бачыць чарвячкоў‖ (Werenko 1896, 154). Актуальнымі становяцца і іншыя асаблівасці 

расліны, такія як множнасць насення маку ці лѐну пры абсяванні імі дзіцяці пры суроках і 

г.д. ―Крыкса – нада было пасыпаць на падаконнік асвечаны мак‖
60

.  

Беларуская традыцыя дэманструе пераканаўчыя прыклады, калі назва расліны і 

адпаведнай хваробы выступаюць складнікамі цэлага комплексу, г.зн. дзейнічае адзіны 

механізм у этыялагічных тлумачэннях, фітоніме, назве хваробы і лекавальных магічных 

практыках. Так, пры кастаедзе, што ў Беларусі называецца валасень, валасянка, 

валасяніца, прычыну запалення косткі бачылі ў пранікненні ў палец чарвяка-валасаціка, 

або ў разбурэнні гнязда птушачкі-валасянкі: ―Як птушак спараваеш, будзець валасьня. 
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Валасень – эта пціца. Як у цябе на пальцы валасень ці дзе, эта, гаворуць, ты гняздо 

разабраў і паетаму стала‖
61

; ―  валасяніца? – Яе выліваюць. Палез у гняздо, узяў 

птушаняты дзе, як называецца тая птушачка, што з валасоў гняздо ўе, зачэпіш, тады будзе 

на пальцы. Яе гняздо не з травы, не з сена, а іменна з валасоў‖
62
. Магічнае лекаванне 

заключалася ў своеасаблівым магіным «выліванні», калі хворае месца змяшчалася ў 

каласы ці ў траву з паказальнай назвай валасянка, валасняк і палівалася нарачай вадой. 

―Мне сказалі, у мяне і траўка есь, сіреневенькі цвіціць і грабелькай, валасянка завецца. Я 

паріла яму. Нада было і прігавор знаць, што ―волас, волас, ідзі на валасянку‖. І яшчэ трі 

каласы нада, у майго бацькі была, дак я хадзіла, з трѐх бань нада было каласкі браць. Эта 

цяперь такія бані, а тады саломай крыта і там колас этат. І з трѐх бань вазьмѐш па трі 

каласкі і тожа так размачываеш вадой і гаворіш: ―Валасок, валасок, ідзі на каласок‖. І на 

рану вадой цѐпленькай паліваеш. І яны тады плутаюцца. Вот бацька дзелаў, і там тады 

валасы, і чорныя, і белыя, і красныя – усякія. Усякага цьвету валасы выходзяць‖
63

, ―Ёсьць 

трава, кала возера расьцѐт. Яна і завецца валасьняк. Яна пахожа вот такая, як папаратнік, 

на рабінку такая пахожа. Есьлі ѐсьць вот цяперака забалеўшы дык прылажыў і ўсѐ – 

прарвѐць! Прарвѐць і загоіцца‖
64

. Паказальна, пры выліванні на колас хвароба набывае 

двайную фіта-назву: ―Панарыца, боль невынасімая, могуць эты костачкі адвальвацца, 

ногаць будзе абы які. Валасень нада загавараваць. Валасень-каласень, нада ячмень, хоць і 

не пасьпеўшы, зламаць каласень, колас, патом угалѐк нада, каб гарачы, я на газ, каб стаў 

красьненькі. А тады загаваравай: ―Валасень-каласень, тут табе ня быць, душы не таміць, 

серца не страміць …‖
65

. Фота 26 

Этнамедыцына беларусаў у цэлым дэманструе выбіральнасць, г.зн. магічнае 

выкарыстанне раслін размяркоўваецца па розных хваробах вельмі нераўнамерна. Нельга 

адмаўляць пэўнай залежнасці ўласцівасцяў расліны і выгляду захворвання, аднак у 

выпадку з магічнай медыцынай актуалізуюцца іншыя механізмы. Так, пры каўтуне -- 

хваробы рэўматычнага плану, які можа выяўляцца ў звіванні валасоў -- акцэнтуецца 

ўніверсальная міфапаэтычнай сувязь валасоў з расліннасцю. «Жытня-раслінныя» алюзіі 
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каўтуна больш чым відавочныя. На лексічным узроўні пар. бел. кукла ‗залом‘, ‗род 

жаночай прычоскі‘; кукса ‗залом‘), круціць куклу ‗рабіць залом‘. Тэкст каўтуна настойліва 

апелюе менавіта да збожжавых культур, пачынаючы з заломаў, якія могуць выступаць у 

якасці прычыны каўтуна: ―Залом дзелалі на полі, тады і на галаве будзе, скруціцца і нічым 

яго не расчэшаш. А то расчэшаш і памрэш. Чараўніца як робіць залом, тваѐ імя скажа. Той 

кусок не чапалі. А як зачэпіць, стане галава балець. У каго каўтун, дык ей гаворуць: 

мусіць, залом зжала‖
66

. У Слуцкім раѐне каўтуном прама называюць залом на полі: 

―Завілі жыта, эта ж мне зрабілі ўрэд, каб каўтун быў. Каўтун. Эта жыта, дык я яго дажа не 

хачу жаць, а кругом абажну і хай яно стаіць. Патаму што будзе каўтун. Не зжыналі гэты 

каўтун, так ѐн і стаіць, і стаіць‖
67

. Як працяг – суаднесенасць тэрапіі каўтуна і 

маніпуляцый на ніве: ―  які час выбіралі, каб зняць каўтун? – Як жыто стоіть на полю, 

стропы, тоді можно зніматі. Зжато да стропы стоять‖
68
; ―Коўтун нада год вынаўсить. Если 

год вынасила, и нада ити ў поле, када зажынають жыта, и нажать первый сноп и пасадить 

с тыми валасами бабу и ўже можна знимати‖
69

. 

Суаднесенасць каўтуна з раслінным светам пацвярджаецца і самім фактам 

наяўнасці яго на дрэвах (гл. Амяла),. Амялу амаль па ўсѐй тэрыторыі яе наяўнасці і 

называлі каўтуном. ―Настаівалі на гарэлцы коўтун (амялу). Когда коўтун одрастэ і будэш 

піты, можно одрэзаты, а так нэльзя (Полесский 1983, 146, Пінск); ―Омела, лечыли 

каўтуны. Кажут, мужчыне з  ясеня, с клѐна (з мужчынскага дрэва), а женшчине з берозы. 

Ўоды ў печ напарить да змуваця‖
70
; ―Коўтуны йе на берэзе, на хвойнике. Коўтуном лечать 

от коўтуна: варять, голову мочать и пьють‖ (Страхов 2005, 194, Пінск). Але і шэраг іншых 

раслін атрымаў назвы, матываваныя суаднясеннем з каўтуном, якраз праз сваю 

ўключанасць у лекавальныя практыкі: ―Kaytunicznik. (Verbascum L.). Месцы, дзе асабліва 

ломіць у касцях, або наўпрост абкладалі напараным каўтунічнікам, або намоклымі ў 

адвары з яго хусткамі‖ (Federowski 1897, 430, № 1877); ―Самае гарэйшае, як каўтун толькі 

ломіць косці, як жэ кажуць – варавіты каўтун. Каб яго вывесці наверх, трэба голаў змыць 

каўтуновым зеллем да на маладзіку памазаць валасы мѐдам, змяшаўшы з мышынам лоем, 

так каўтун хутко сам заўецца й хворому будзе лягчэй‖ (Сержпутоўскі 1998, 209, № 1873, 

Слуцк).  
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Фіксуецца дастаткова рытуальных практык, калі вызначальным становіцца не від 

расліны, аднак спосаб і месца яго набыцця і падрыхтоўкі да лячэння. ―У кого маленькі 

деті, як зубоў нема, ніводного, бо як зубы е, ужо не ўрэдно. А вот як зубоў нема, то колісь 

не зносілісь да ўместа. На дворэ яшчэ як, а ў хате, под крышэй шоб не зносіліс. То можэ 

знос напасті на которого ўжэ. І нэ спыть, і высохне, і ўсэ. Лячылі, як старынные колодэсе 

е, старынные, і от трава падае туды така похілена, эту траву рвалі, парылі. І от дорогою 

ідеш, і соломіна от так наўхрэст лежыть, збіралі этыя хрэшчыкі і тожэ парылі купалі 

детей‖
71

.  

    Арганічнае спалучэнне рознага роду ўласцівасцў расліны пры яе скарыстанні ў 

народнай медыцыне добра прачытваецца і на прыкладзе дрэў, гл. асіны. Выкарыстанне 

асіны добра вядомае і ўяўляе такі цэльны комплекс, калі цяжка адразу суадносіць той ці 

іншы рытуал з біялагічнымі яе ўласцівасцямі, або з міфапаэтычным партрэтам. Так, асіна 

шырока скарыстоўвалася як абарончы сродак супраць хваробатворных уплываў рознай 

этыялогіі, што магло абапірацца на яе выразны горкі прысмак,  ―Асіна да, к дому штоб 

гадасьці не прінасілі, убіваецца асінавы кол. І падушачка з асінавых лісцяў, 

абязбольвае‖
72
. Найперш асінавую кару запарвалі пры болях сэрца

73
, малярыі (Pietkiewicz, 

117, Рэчыцк.), канвульсіях (Werenko 1896, 137). Акрамя адвару, асінай падкурваліся ―ад 

усякага ліха‖ (Federowski 1877, 419, Слонім.), пры затрыманні мачы сырую асінавую 

палку кідалі ў агонь у печ, збіралі дзевяць кропель сплываючай вільгаці і давалі выпіць 

(Werenko 1896, 171, Лепел.), ―на рану шчэ прыложвалі знаіця што  – дзераво, ліпкае такоя 

ў лесе расьце дзераво, от лісток ліпкі... Асіна‖
74

. 

 Але асабліва цікава, што з асінай імкнуліся ―дамовіцца‖, усталяваць пэўныя 

адносіны з мэтаю дапамагчы ў хваробе. Пры той жа трасцы хворы абдымае асіну, грызе 

кару і кажа: ―zjem ja ciebie! zjem ja ciebie!‖. Прычым грызці пакуль хворы не званітуе пад 

дрэва, але з ванітамі пакіне цела і хвароба (Moszynski 1928, 138, Мазыр.), ―Шуня. Сказалі, 

рошчэпыть осыну і пролезті проз тую осіну і сорочку там оставіть‖
75
. З іншага боку, асіна 

задзейнічаная і ў рытуальных практыках па наданні асаблівай крэпасці спіне. Каб не 
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балела спіна ў час жніва, за спіну затыкалі асінку
76
. ―Уцѐн, уцѐн, я цябе выганяю, я цябе 

высылаю. І што вы думаеця, два ці трі разы пашаптала і стала луччы. Асіна – лекавая. 

Стукала той палкай асінавай па спіне‖
77
. Нечакана ў медыцыне актуалізуецца і 

народнабіблійны матыў ―чаго асіна вечна дрыжыць‖, што звязвае яе з вобразам Юды. ―А 

як спіна баліць? – Тожа ж ходзюць пад асіну, кладуць капеечкі пад асіну як баліць. 

Капеечкі, кладуць кала корня кала асінавага камушок і кладуць капеечкі і на капеечкі 

камушок. І гаворуць якую-та малітву і ідуць двору і ні зь кім не разгуваріваюць, штоб да 

двара дайшоў і ні зь кім не разгуваріваў. Пад асінавае дзерева. Таму што шчыталася, што 

Іюда на асіне павесіўся. Шчыталася, што Іюдава балезьня, яе і адгуварівалі толька пад 

асінай‖
78

.  

Асаблівую моц кары асіны надавала захаванне ўмоў яе збору – ―Канвульсіі, тады 

адвар з розных частак кары асінавай (без унутранай цѐмнай часткі) на апошняй квадры 

саскрабанай з маладога дрэўца‖ (Werenko, 138, 1896,  Докшыц.), ад пуду адвар з кары 

асінавай у маі збіранай перад усходам сонца як напой, змяшаны з насеннем каляндры. 

(Werenko 1896, 211, Беразіна). 

Асаблівае месца народная медыцына адводзіць чартапалоху, што заканамерна, бо 

хвароба ў традыцыйнай свядомасці ўспрымалася як ўкараненне ў арганізм нячыстай сілы. 

Выгнанню яе і садзейнічала рытуальнае выкарыстанне раслін з адгоннай семантыкай, і 

чартапалоху ў першую чаргу. Найбольш выразна такая здольнасць дадзенай расліны 

захаваная ў рытуальнай тэрапіі эпілепсіі, г.зн. хваробы, наўпрост звязанай з праявамі 

дэманічнай актыўнасці. Асабліва шматлікія звесткі пра абкурванні хворага чартапалохам 

пры суроках і перапалоху. Захоўваліся і правілы яго нарыхтоўкі. ―Капалі дзядоўнік, 

калючы такі, ды там, каб ня чутна было, як пеўні пелі. Там дзе дзярэўні адна ад адной 

кіламетраў на дзесяць. Кораня параць да даваць ад пуду‖
79
. Да яго звярталіся з просьбай: 

«Дзед, дзед, я цябе капаю, з карэння вываджу, выведзі ў майго дзіцяці перапуд!», потым 

на месцы выкапанага кораня пакідалі кавалак хлеба (Wereńko 1896, 212). Па законах 

традыцыйнага светапогляду з раслінай усталѐўваюцца своеасаблівыя дагаворныя 
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адносіны: ―Я цябе не знала, я цябе дзедам называла, а як я узнала, я цябе дару хлебам і 

соллю, а ты мяне падары добрым здароўем‖ (Народная медыцына, 401).  

Хацелася б прывесці і такі паказальны запіс, зроблены Г.Лапаціным ад Варвары 

Грэцкай у Ветцы, дзе выразна пазначаецца тая высокая роля раслін у традыцыйным 

вясковым лекаванні.  

Баба, як родзіцца, так яны січас жы пупавіну завяжаць і начынаяць мыць, ета 

цяперь ужо не мыяць, а паложаць яго да і ўсѐ. А тады ў цѐплая ўжэ захаджыяць, 

калісь вада ў печы накрытая была скаварадой большой. Дак яны за яго, пупавіну ту 

здзелаяць і начынаяць купаць. Перва пялѐначку ўкіня баба, намоча і на яго ложа і 

другой пялѐначкай ллянай прыкрыя яго і галоўку, і мордачку, і вушачкі — усѐ 

павымывая. У вадзічку нічога не клалі? Нейкаю траву, знаю, што ―шпокалкі‖, я ня 

знаю, як яны па-навучнаму. Мы звалі ―шпокалкі‖, яны такія высокія растуць, па 

межах, усюль на агародзі, мы атарвѐм верх еты — і аб лысіну раз! Яны — шпок! 

Мы гаварым: ―Баб, на што ты?‖ А баба гаворя: ―А ета не ваша дзела. Нада так!‖ 

Дак, ―шпокалкі‖ зналі. І ў яе такі звѐртак быў, гарбузы растуць на гародзі, яна 

гарбузнік тэй,  пляцецца ѐн ці на забор, ці на якую яблану, яна іх не абрывая, вісіць, 

ѐн іссохня, яны гарбузнік тэй бярэ і складая і скрозь дзяцей, як клала шпокалкі, 

гарбузнік, штось ішчэ клала ў цѐплаю ваду, воі ішчэ якуюсь траву. Дак і мы 

гаворым: ―Баб, на што ты кладзеш етую траву?‖ Калісь Ягорка захварэў наш 

гаразна. Дак я гавару: ―На што ты ету траву?‖ — ―Еслі будзя жыць ѐн, Бог дасць 

яму пражыць, дак у шпокалках, вот, трэццяю траву, як уздумаю, дак будзя жыў 

дзіцѐнак, выжыве, а еслі не, то мучыцца ня будзя, церяз дзень і памрэ‖. 

 Дак во, адна дзеўка была ў нас, Танька Кушнярычкава... ужо ляжала,  мухі!.. і у 

рот… калісь жа было! поўзаюць! Яны ўжэ іе і не глядзелі, дзеўку тую. ―А мы сваю 

Таньку не глядзім. Яна ўсѐ раўно памрэ. Ляжыць у калідоры‖. А мух! Вагон там, аж 

чорна! Дак, я прышла, бабе сваей расказыю, гавару ―так і так‖: ―Не памірая 

Танька‖. Бабе ўсѐ ета расказала.  Баба сабралась. Наша баба, можа, ў міре німа 

такія. ―Яна — самазванка, — матка мая звала, — цябе не завуць, ты сама 

пляцешся‖. Дак яна сабіраіцца, возьме траўкі і пойдзя. Пайшла туды. Траву тую 

намачыла, давай мыць тую, яна сама палячка была, Ядзвіга — звалі іе, яна і гаворя: 

―Ядзвінка, давай палячу тваю. Хоць скарэй памрэ, хоць будзя жыць, як на жывоя‖. І 

памыла тую Таньку.  …ідзець з тога краю: ―Баба Алѐнка! Асталася жыва. Ужо есць 

папрасіла‖. — ―Я пайду ішчэ схажу‖. Дак баба хадзіла тры разы іе купала. І яна 

замуж у Гомелі ішчэ пашла. Гарбузнік для чаго? Вот, тыя шпокалкі, я не знаю, як іх 

называюць па-навучнаму, во, калісь дзетвара пабягім на поле, паўз дарогу 

шпокалкі, яны такія, возьмеш, там, воздух у ѐй, тада раз аб галаву — і шпок! шпок! 

І наш Ягорка, малы: ―Ну, пашлі!‖.  Пойдзем, нарвом, цэлы пук прынясом, яны сіхія, 

семяна ў іх многа, матка: ―К чортавай мацеры, нясіця на агарод!‖ А мы будзім 

сядзець, калісь жа дзеці і — шпок! шпок! шпок! Яны белінькім цвяточкам, Калісь 

жа шпокалка , а тут пяць рядочкаў лепясткі белінінькія. Бярэш за іх, а тут жа — 

воздух
80

. 

Фота 27-28 

* 
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Рытуальнае скарыстанне раслін у народнай медыцыне і ветэрынарыі знаходзіць 

працяг і ў сферы замоўнай вобразнасці. Далей будзе разгледжаны рытуал выправы да 

пэўнай сакральна пазначанай расліны і звароту да яе з просьбаю аб дапамозе. У 

беларускай традыцыі такія рытуалы фіксуюцца пры чарвяках у ране ў жывѐлы і радзей 

пры дзіцячых сухотах. Шырокі еўрапейскі параўнальны матэрыял толькі сцвярджае 

даўніну ўзнікнення падобных рытуалаў і іх шырокае распаўсюджанне.  

З мэтаю выгнання чарвякоў з раны ў жывѐлы ―быльнік прыціскаюць каменнем да 

зямлі і шэпчуць: магіл. ―Бульняк-бульнячына, белая на табе цвяціна, загну цябе, заламлю 

цябе, пакуля ў маѐй скаціны, чорнай шарсціны, чэрві павысыпаюцца, а тагды разагну 

цябе, адламлю цябе‖ (Замовы 1992, № 283); смал. ―Татарин, татарин, зладейския народы, 

урод из уродыў!... Зачем, Татарин, сеиш чарвей у маей лошади? Если ня вывидиш чарвей, 

то вырву тябе с карнѐм, заброшу за синию даль, - ты засохниш, як парашинка!... 

Успомниш сваю ашибку – да будить позна!» (Добровольский 1891, 211); гродз. Куст 

крапівы завязваюць ніткай ці стужкай і кажуць яму: «Чуеш, крапиво: се не выпадут 

робаки из червоного вола, то я тоби голову здойму» (Зеленин 1914,  440). На Віцебшчыне 

прыціскалі да зямлі верхавінку дзіванны, чартапалоха ці ―щипчынника‖ і, паклаўшы 

камень, прыгаворвалі: ―Ни пыдыму цибе, покуль у пяцѐхи ни вылизуць чэрві‖ 

(Никифоровский 1897,1832, № 1384). 

У славян і балтаў лекаванне жывѐлы ад чарвякоў з дапамогаю пэўнай травы вядома 

досыць шырока, замоўны сюжэт асабліва папулярны ў палякаў і літоўцаў. Цалкам 

паўтараюцца і рытуальныя ўмовы: прыгінанне да зямлі абранай расліны і абавязковае яе 

адгінанне пасля паспяховага зыходу рытуалу, прымеркаванасць да часу ўсхода сонца і г.д. 

З канкрэтных прыкладаў гл.: 

палякі: Жывѐлу прыганяюць да куста, прыгінаюць яго вярхушку да зямлі і 

прыбіваюць верхавіну драўляным колічкам. Пры гэтым кажуць: ―Oście, oście! Dotąd cię 

nie puszczę, póki z tego zwierzęcia nie wylecą goście‖. На заходзе сонца расліну адпускаюць. 

А чэрві выходзяць (Biegeleisen 1929, 50-51). Да сонца зрываюць верхавінку дзіванны, 

прыхінаюць яе да зямлі і тройчы кажуць: ―Jak tego srokatego bydlaka robak męczy, tak ja 

ciebie męczę‖. Потым прыціскаюць яе да зямлі каменем, каб і хвароба гэтак жа сталася 

прыціснутай: ―Dziewanno, panno! póty cię stąd nie wypijszczę, dopóki robaki ryżej cielicy 

(czarnej krowy i tp.) nie opuszczą‖. Праз колькі дзѐн, як чарвякі выйдуць, дзіванну трэба 

абавязкова вызваліць, інакш жывѐла здохне‖. У іншых варыянтах чартапалох напачатку 

білі каменем, затым прыціскалі да зямлі са словамі: ―Do tej pory będę ciebie więzić, póki nie 

wysypiesz z rany robactwa‖ (Biegeleisen 1929, 51).  
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літоўцы: Чартапалох прыціскаюць са словамі: ―Dagi, dagi, aš tave slegiu, kad 

išbyrėtų margai karvei kirmėlės; jeigu išbarstysi, tave paleisiu, neišbarstysi – tu čia supūsi‖ 

(Чартапалох, чартапалох, я цябе нахіляю, каб высыпаліся з рабай скаціны чэрві; калі 

высыпеш – цябе адпушчу, а не высыпеш – тут згніеш) (Завьялова 2006, 227). Паказальна, у 

літоўцаў гэта сюжэтная сітуацыя скарыстоўваецца ў замовах і пры іншых хваробах. Калі 

на назе ці ў якім іншым месцы нарыў, трэба пайсці на світанку ў поле, знайсці чартапалох, 

што зацвіў, прыхінуць яго да зямлі і прыціснуць каменем. Пры гэтым казаць: ―Kol tu 

manęs nepaleisi, tai aš tavęs nepaleisiu; o jeigu tu mane paleisi, tai ir aš tavęs paleisiu‖ (Калі 

ты мяне не адпусціш, я цябе не адпушчу. А калі ты мяне адпусціш, то і я цябе адпушчу). І 

пайсці ў левы бок. Потым, калі нарыў пройдзе, зноў пры ўзыходзе сонца пайсці і 

адпусціць чартапалох. Калі не адпусціш, то як пойдуць, як пасыплюцца нарывы, то не 

будзеш ведаць, куды падзецца (Завьялова 2006, 150-151). Замовы гэтага тыпу наогул 

шырока вядомыя ў Літве (Lietuvių užkalbėjimai 2008, 114-117). 

В. Мансікка ў Ігналінскім раѐне запісаў замову «Замовляю от червей, по сей 

день, по сей час, по сию минуту», пасля вымаўлення якой рэкамендавалася 

дзьмухнуць на чартапалох ці крапіву Mansikka 1909, № 697). Наступны запісаны ім жа 

ў Швянчонскім раѐне Літвы тэкст моўнымі асаблівасцямі выдае на беларускі:  ―Krapiŭka 

žyguščaja, niech budzić zdarowa karowa mahučšaja. Kady wypusčiš rabaki, odpušču, a nie 

wyhoniš, tak nie atpušču‖ (Mansikka 1909, № 697). 

З‘яўленне крапівы замест чартапалоха ў рытуальных сітуацыях выгнання чарвякоў 

выглядае зусім заканамерна, калі прыняць да ўвагі блізкую «калючую», адгонную 

семантыку гэтых раслін. Да таго ж з дапамогаю крапівы чарвякоў выганялі з хворых 

зубоў, гл. рус. «Матушка крапивушка, святое деревцо! Есть у меня раб Божий (имярек), 

есть у него на зубах черви, а ты оных выведи; а ежели не выведешь, то я тебя высушу; а 

ежели выведешь, то я тебя в третий день отпущу (прамовіўшы, крапіву прывязаць да нізу, 

а на трэці дзень адвязаць)» (Забылин 1996, 360). 

латышы:  Es turu tevi, es sienu tevi, es neatlaidīšu tevi, iekams būsi kāju dziedinājis 

sāpes un slimās asinis (Завьялова 2006, 118). 

рускія: ―…Пойду я, раб Божий, в чистое поле. В широкое раздолье искать матушку 

траву, золотую голову.  х ты, матушка-трава, золотая голова, буду я тебя просить, 

выведи червей из милой моей животины. Если выведешь – отпущу, а не выведешь – не 

отпущу вовеки. Аминь (Русский 1997, c. 314-315). На рускай Поўначы ў падобных 

кантэкстах жывѐлагадоўчай магіі таксама скарыстоўвалі дзядоўнік (Русские заговоры 

Карелии 2000, № 1219).  
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Чэхі прыціскаюць чартапалох каменем, туды ж кладуць хлеба і кажуць: „Bodláčku, 

bodláčku, nepustím tobě hlavičku, pokud nepustíń krávě červíčků‖ (Чартапалох, я не адпушчу 

тваю галоўку, пакуль ты не вызваліш ад чарвякоў маю кароўку) (Spamer 1958, 391). 

Славянская і балцкая традыцыі працягваюцца і ў нямецкай магічнай лекавальнай 

практыцы. Да прыкладу: перад усходам сонца заламаць кусцік крапівы, узяць у абедзьве 

рукі і казаць: «Brennenessel, lass dir sagen, unsere Kuh hat im Fuss die Maden, willst du sie ihr 

nicht vertreiben, so will ich dir den Kragen umreiben» (Крапіва, паслухай, што я табе скажу, 

наша карова мае чарвей у назе, калі ты не хочаш іх выгнаць, тады хачу я табе вяршок 

адарваць) (Panzer 1855, 299). 

У аўстрыйцаў акрамя лекавальных мэтаў метавіта гэты рытуал скарыстоўваўся ў 

выпадках, калі хацелі, каб злодзей вярнуў украдзенае. Тады ішлі да куста, прыціскалі яго 

левай рукою да зямлі і казалі: ―Holerstaud, ich thu dich drücken und bücken, bis der Dieb das 

Gestohlene bringt‖ (Чартапалох, буду цябе ціскаць і давіць, пакуль злодзей не прынясе 

скрадзенае). Прычым чым мацней будзець ціснуць, тым хутчэй адбудзецца жаданае 

(Zingerle 1857, 75). Пры тэмпературы, ліхаманцы (kaltes Fieber), адшукаўшы на сцежцы 

камень, ішлі да чартапалоху, прыціскалі да зямлі, перахрысціўшы, з замоваю.А ля крапівы 

выганялі пухліну і боль: „Nesselbusch, ich lege dich und laß dich nicht mehr auf, bis daß du 

mir den ganzen Namen gesagt. Hilf‘s, es sei gleich Fleisch, Schwulst oder Materie, Waden, so 

bist du nun von mir geladen, bis ich komme und laß dich auf‖ (Крапіва, я кладу цябе і не 

адпушчу, пакуль ты мне не скажаш цэлае імя. Памажы, або ты пабудзеш прыціснутай, 

пакуль я прыду і цябе вызвалю) (Spamer 1958, s. 390-391). Аналіз прадстаўнічай колькасці 

нямецкамоўнага матэрыялу дазволіў А. Спамеру сцвярджаць, што асаблівай шчыльнасцю 

запісаў вылучаецца нямецкі поўдзень, аўстрыйскія і швейцарскія землі. Пашырэнню іх 

усяляк садзейнічала перадрукоўка замовы ў зборнічках магічных парадаў 

―Romanusbüchlein‖, ―Egyptischen Geheimnissen‖ (Spamer 1958, s. 391).  

Самае ранняе вядомае сведчанне пра рытуал прыціскання травы каменем да зямлі з 

мэтаю лекавання хворай жывѐліны ўзыходзіць да так званага Pferde-Wurmsegen (замова ад 

чарвякоў у каня), што паходзіць з рукапісу манастыра  „beate Marie de Lira‖ (Х-ХІ ст.) і 

была адшукана ў Парыжскай нацыянальнай бібліятэцы. Замова напісаная на лацінскай 

мове «Ad uermen, qui in caballo est». У перакладзе на беларускую мову апісанне рытуалу 

лекавання каня ад чарвей выглядае наступным чынам: Пасля заходу сонца ісці да таго 

месца, дзе расце чарвякова трава (Verbena), пакласці камень і сказаць тры разы: 

―Чарвякова трава, вызвалі гэтую жывѐліну – ці яна белая, ці чырвоная, ці якую б фарбу не 

мела – ад чарвякоў‖. Затым зноў пайсці туды, толькі да ўсхода сонца, прамовіць узноў тое 

ж тры разы і забраць той камень адтуль. А яшчэ трэба выкапаць траву Sigillum (Соломон) 
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і пры гэтым казаць:  ―Хрыстос нарадзіўся, яго паклалі ў яслі, тут быў белы конь, ці якой 

фарбы б не быў, а яго ўладальнік…‖ Гэта трэба дзесяць разоў паўтараць. А затым па 

лацінску ―Ойча наш‖. І калі будзеш казаць закрэпку апошні раз, акуратна вырві гэтую 

траву з зямлі.  Пасля таго нічога не бяры з зямлі, а каня абатры гэтай травою, і тады той 

чарвяк загіне. Каню не трэба піць бягучай вады, не купацца, і садзіцца яму на спіну 

таксама не трэба. Ён мусіць быць вольны ад любой паклажы, пакуль не прападзе апошні 

чарвяк. Хто скарыстаецца гэтым сродкам, не павінен затым ніякай жывѐліне больш 

дапамагаць (Wipf 1975, 62).   

Ва ўсіх традыцыях узгадваецца чартапалох, іншыя звесткі, хутчэй, варыянты назвы 

або падобныя да яго калючыя расліны, часцей крапіва. Згодна з даследаваннямі 

В.Б. Коласавай, практычна адзіная ―задача‖ чартапалоха ў народнай ветэрынарыі – 

выгнаць чарвей з раны (Колосова 2009, 245). Чэхі і назвалі чартапалох  pch č, бо павінен 

ѐн быў выпіхнуць чарвякоў (Колосова 2009, 245). Атрымліваецца, калючая расліна 

надзяляецца здольнасцю як насылаць чарвякоў, так і выганяць іх, а ўзаемадачыненні 

чалавека з ѐю выбудоўваюцца па правілах абмену ―раз ты напусціла – я цябе прыцісну, а 

калі выганіш – адпушчу‖. Цікава, што калі не вызваліць расліну пасля выхаду чарвякоў, то 

ў тагасвет адыйдуць і сілы жывѐлы. Выступае тут чартапалох як яскравы медыум, масток 

між чалавекам, засветамі і жывѐлай. Акрамя магічных маніпуляцый з кустом чартапалоха 

і замоўнага да яго звяртання для выгнання чарвей з раны скарыстоўвалі і свежы сок гэтай 

расліны (Анненков 1878,  84). Марцэл Эмпірык (Marcellas Empiricus) — рымскі 

пісьменнік, у пачатку V ст. у сваім лячэбніку пад назваю «De medicamentis», цікавым для 

вывучэння медыцынскіх уяўленняў таго часу, прыводзіць параду пры лекаванні зубнога 

болю, выкліканага ўсѐ тымі ж чарвякамі, знайсці ў чартапалоху чарвячка і насіць яго на 

шыі ў пурпуровай хусцінцы (Marcellus 1968, 219).  

Падабенства славянскіх, балтыйскіх, нямецкіх і англійскіх рытуалаў і замоў ад 

чарвей у ране са скарыстаннем калючай расліны сведчыць на карысць надзвычайнай 

архаікі іх узнікнення. Верагодна, такія тэксты – агульная спадчына індаеўрапейскіх 

народаў. Існаванне на латыні, безумоўна, садзейнічала геаграфічнаму пашырэнню. 

 

 

Новыя дадзеныя і новыя матэрыялы не толькі падштурхоўваюць да пастаноўкі новых 

тэарэтычных пытанняў, але і ствараюць глебу для практычнага, прыкладнога 

выкарыстання назапашаных ведаў. 
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Раслінная сімволіка каляндарных свят і абрадаў  

  

Традыцыйная каляндарная абраднасць беларусаў, атрымаўшы семіятычнае 

асэнсаванне і рытуалізаваныя формы ў адпаведнасці з сістэмай светапогляду, міфалогіяй і 

карцінай свету, афармляла ключавыя моманты быцця чалавека і ў канчатковым рахунку 

ўдзельнічала ў забеспячэнні рэпрадукцыі этнасу і яго культуры.  

Разнастайнасць сімвалаў каляндарных свят і абрадаў беларусаў утварае 

самастойную сістэму, якая мае пэўную этнічную своеасаблівасць і значнае месца ў якой 

займаюць расліны. Усталяваўшыся ў сферы народнай абраднасці яшчэ ў эпоху 

дакласавага грамадства, яны прайшлі праз стагоддзі, трапілі ў літаратуру і мастацва, і 

выкарыстоўваюцца сѐння. Раслінная сімволіка каляндарных абрадаў беларусаў прасякнута 

ідэяй урадлівасці датычна сферы гаспадарчых і сямейных адносін. У большасці сваѐй 

атрыбуты расліннага паходжання вядомы як аграрныя або любоўна-эратычныя сімвалы. 

Ёлка функцыянуе ў якасці абрадавага дрэўца пераважна ў калядна-навагодніх, 

стрэчаньскіх, масленічных святкаваннях. Такое выкарыстанне ѐлкі абумоўлена яе 

сiмволiкай вечнасцi, iдэяй сувязi светаў i станаў, што ўпiсвалася ў больш агульную iдэю 

пераходу, асноўную для каляндарных святаў, якія сімвалізавалі змену  адной пары года на 

другую. Ёлку  на Каляды ставілі ў хаце, з яе выраблялі калядную зорку, на 

Вадохрышча/Тры каралі ўпрыгожвалі палонкі, адкуль бралі асвячоную ваду: ―Перад Тры 

Каралі крыж зробяць такі высокі з лѐду і аблеюць бурачным квасам — розавы, розавы 

робяць крэст.   кругом гэтага крэста ѐлачкі стаяць, і дарога да палонкі ѐлачкамі 

ўстаўлена. Тады много-много людзей з Бэрштаў, шчэ прыяжджалі і з Голенцаў на 

 ердань. Крэсным ходам ідуць, святыя песні спяваюць‖ (в. Ліпнікі, Шчучынскі раѐн, 

Гродзенская вобласць). (Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. Гродзенскае 

Панямонне 2006, 56). Упрыгожанае хваѐвае дрэўца – ѐлка, сасонка – сам яркі атрыбут 

стрэчаньскага і масленічнага гукання вясны на Гомельшчыне. Стрэчаньскае ўбіранне ѐлкі 

сведчыць пра прыроду навалецця, уласцівую ранневеснавому комплексу ў цэлым: ―На 

Стрэчаньне ў нас гукалі вясну, карагод вадзілі, елку рабілі, лезлі на хлеў, на сарай да ўжо 

вясну гукалі, ѐлку нараджвалі‖ (в. Баравое, Лельчыцкі раѐн, Гомельская 

вобласць). Павадзіўшы карагод, жанчыны прывязваюць ѐлку да крыжа з надзеяй і верай, 

што яна поруч з іншым будзе ахоўваць вѐску і яе жыхароў ад усялякага зла.  

(Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. Гомельскае Палессе і Падняпроўе  2012,  

108). Фота 1. 

Вярба выступае сімвалам хуткага росту, жыцця, якое набірае моц, урадлівасці, 

добрага здароўя. Галінкі маладой вярбы на Вербную нядзелю пасля асвячэння ў храме 
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прыносілі дадому і выконвалі з імі шэраг абрадава-магічных дзеянняў, што сімвалізавалі 

адраджэнне/зараджэнне новага жыццѐвага цыкла, новага здароўя і ўраджаю. Фота 2. 

Сцѐбанне вярбінкай і адпаведныя прыгаворы былі скіраваны на замаўленне здароўя і 

багацця чалавека:  

―Ня я б‘ю, вярба б‘е,  за тыдзень – Вялікдзень.  

Уставай раненька,  умывайся беленька,  

Штоб здаровы быў, як зіма, 

Вясѐлы як вясна, багаты як лета‖ (в. Заходняя Морач, Салігорскі раѐн, Мінская вобласць) 

(Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. Цэнтральная Беларусь  2010,  135).  

Вярба і стужка з яе і затым выкарыстоўваліся ў народнай медыцыне. ―Вербна 

нядзеля у нас называецца. Ідуць на Вербную нядзелю у нас у цэркаў, сьвеньцяць 

вярбу, прыносяць дадому. Як ідуць па сяле, хто сядзіць на лаўцы, б‘юць вярбою: 

«Верба б‘е, будзь здароў на ўвесь гот як лѐт». А прыходзяць дадому - затыкае пат 

столь гэту вярбу. А вясной, як выганяе кароў, бярэ гэту вярбу і выганяе кароў на 

пашу першы рас. Усе сабіраюцца ў адзін дзень і выганяюць - прывучваюць карову, 

калі ужэ паша. Толькі ў Межнай Слабадзе на Юр‘я выганялі першы рас. Трэба 

пайсьці на рожу, памыць ногі, памыцца - не будуць балець ногі. Баліць рука, 

паверядзіла я моцна руку, баліць. Трэба як я была ў цэркві на Вербніцу і 

сьвяньціла вярбу, і там абвязана краснымі, сінімі ніткамі вярба. Гэту нітку трэба 

завязываць сюда (там, дзе баліць)‖ (Цэнтральная 2009, 152).  

У далейшым найчасцей выкарыстоўвалі асвечаную галінку вярбы,  калі выганялі 

першы раз жывѐлу  ў поле, што пераважна адбывалася на свята Юр‘я (6 мая). Гэта акцыя 

характарызавалася функцыямі, накіраванымі на забеспячэнне добрых удояў і здароўя 

каровы, а таксама рытуаламі прэвентыўнага плану, якія закліканы былі засцерагчы 

жывѐлу ад ваўкоў і сурокаў (―ліхога вока‖). Акрамя вярбы выкарыстоўвалі і іншыя 

асвечаныя зѐлкі: ―Як запасваеш скаціну на веснавога Юр’я, бярэш вербачку, яечка 

пасхальнае, ядловец свянцоны, траўкі, што на  вана свенцяць, дзівасіл асобенна кладуць, і 

вугалькі --  абкурываеш скот, абыходзіш кругом тры разы‖ (в. Мураўшчына, Полацкі 

раѐн, Віцебская вобласць) (Кухаронак  2014, 210).  

На поўначы Брэстчыны да свята пры дапамозе раслін фарбавалі яйкі: ―На Юрье 

красілі яйкі, як і на Паску. Красненькіе і рыжэнькіе -- шалупамі з цыбулі і дзеразою хто 

красіў. Дзеразу рвалі, апарвалі і яйкі клалі туды варыць -- дак яны жоўценькіе, 

жоўценькіе.   зялѐныя, і розавыя -- усякіе красілі. Карой дуба красілі. Яйкі давалі 

пастухом, дзецям. Хто <з дзяцей> па валачобнае не прыйшоў, не прыехаў, а на Юр’я 

прыехаў -- даеш дзеткам валачобна крашана‖  (в. Падбарэчча, Ляхавіцкі раѐн, Брэсцкая 
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вобласць)  (Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. Брэсцкае Палессе  2008, 133 - 

134). У гэтым жа рэгіѐне бытаваў звычай асвячаць на Юр‘я зѐлкі – мінушкі і даваць іх 

жывѐле: ―На Юрья мінушкі свенцяць, на балоце яны растуць, і даюць каровам, каб каровы 

здаровыя былі і малака многа давалі. На Юрья ў нас первы раз выганяюць каровы ў поле‖ 

(в. Гулічы, Ляхавіцкі раѐн, Брэсцкая вобласць)  (Традыцыйная мастацкая культура 

беларусаў. Брэсцкае Палессе  2008, 132).  

Пра іх, дарэчы, пісаў Ян Чачот: 

… І скрозь расцвітаюць тады з яе ласкі 

Мінушкі – іх любяць гурмою 

Дзяўчаты збіраць ды, спяваючы песні 

Пра сонца і шчасце на свеце, 

Віць шчыра вяночкі з іх, красак тых весніх, 

Што потым на мшы ўжо асвецяць
81

. 

Асвячоная вярба захоўваецца цэлы год на покуці і выкарыстоўваецца ў сям‘і з 

нагоды ўсіх важнейшых падзей. Фота 3. 

Ушанаванне расліннасці, зеляніны, кветак, дрэў – адзін з важкіх сэнсаў свята Сѐмухі 

(Тройца, Сѐ(-я)мік, Зялѐныя Святкі/Свѐнткі, Зелянец, Духа, Сѐмка). Час святкавання 

Сѐмухі (канец вясны – пачатак лета) супадае з перыядам актыўнага росту раслін і дрэў, 

таму і ўпрыгожваюць хаты, гаспадарчыя пабудовы, жытнѐвыя палі галінкамі дрэў, якія, ў 

адпаведнасці з народнымі ўяўленнямі, спрыяюць урадлівасці зямлі і выспяванню 

збажыны, даюць такую неабходную ў гэты час вільгаць. У якасці траецкага дрэўца 

служаць маладая бярозка, хату ўнутры і звонку ўпрыгожваюць галінкамі клѐна, ліпы, 

рабіны, дуба – т.зв. ―маем‖, падлогу высцілалі аерам. Фота 4. Асіну не выкарыстоўваюць 

для аздаблення сядзібы, бо яна лічыцца небяспечным дрэвам.   

На Віцебшчыне і Гродзеншчыне дзікарослыя  расліны, галінкі дрэў пакідалі на 

магілах продкаў, якіх прыходзілі наведаць у Духаўскую суботу напярэдадні Тройцы, 

бярозавымі венікамі падмяталі магілкі, бярозавым лісцем фарбавалі яйкі  ў жоўты колер і 

пакідалі іх нябожчыкам: ― шлі на магілку і там бярозку ставілі. Бярозку ўторнуць і 

кажуць:  ―Мы Сѐмуху прыняслі‖ (в. Навасѐлкі, Лідскі раѐн, Гродзенская вобласць) 

(Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. Гродзенскае Панямонне 2006, 137). ―Яйкі 

красілі бярѐзавым лістом, яны жоўценькія палучаюцца такіе‖ (в. Маскаляняты, 
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Гарадоцкі раѐн,  Віцебская вобласць); ―У Цэркву шлі зранку, а патом на кладбішча ідзем. 

Прыходзіш на кладбішча і хрэсціш бярозкай магілку, і гэту бярозку ўторнеш у магілку. На 

памін абязацельна неслі яйкі, крашаныя лісцем бярозы, яны жоўценькія такія, гэта 

траецкія яйкі‖ (в. Янкавічы, Расонскі раѐн Віцебская вобласць) (Традыцыйная мастацкая 

культура беларусаў. Віцебскае Падзвінне 2004, 110 - 111). У некаторых лакальных 

традыцыях Заходняга Палесся на могілкі ходзяць у чацвер траецкага тыдня і пакідаюць 

там аер:  ―Заносэм -- і лэпуху заткнэм, і булочку, шо собэ спэчэмо, занэсэмо на кладбішчэ, 

яйко крашэно і конфет положымо душам. Поўна на кладбішчэ людэй‖ (в. Стытычава,  

Пінскі раѐн, Брэсцкая вобласць)  (Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. Брэсцкае 

Палессе  2008, 142). Падлогу і двор усцілаюць аерам. Таксама ўпрыгожваюць ―маем‖ 

праваслаўныя і каталіцкія храмы, крыжы, што стаяць на перакрыжаванні дарог або ў 

пачатку і ў канцы вѐскі: ―На Зеленца ідзем у лес, насабіраем бярозкі, наломім такой 

меленькай, усякіх цвятоў, якія есь і пляцем вянкі і прыбіраем імі красты.   то бяром 

нарвѐм дзеразы і з гэтай дзеразы пляцем вянок і нясем і вешаем на крэсты‖ (в. Нацкава, 

Мастоўскі раѐн, Гродзенская вобласць) (Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. 

Гродзенскае Панямонне 2006, 139). 

Дзяўчаты ў гэты дзень ―куміліся‖, упрыгожвалі сябе вянкамі і адпраўляліся ў лес 

―завіваць бярозу‖. На Магілѐўшчыне бытаваў самы распаўсюджаны від завівання бяроз -- 

завіванне (запляценне) вянкоў: канцы галінак адной ці некалькі бяроз згіналі ў кольцы і 

замацоўвалі з дапамогай траў, каснікоў, пры гэтым галінкі часта перапляталі паміж сабой. 

Акрамя бярозы, выкарыстоўвалі іншыя дрэвы, а таксама вілі вянкі непасрэдна з жыта на 

полі, з кветак, з гаючых і чарадзейных траў: букавіцы, любісціка, палыну, аеру. Вянкі, 

завітыя на дрэве, абавязкова трэба было праз тыдзень расплесці, каб, згодна з павер‘ем, 

вызваліць дрэва ад пакут і не пашкодзіць свайму здароўю.  

У пастухоў былі свае клопаты: каб уратаваць статак кароў ад ваўкоў і паспрыяць яго 

малочнасці, яны завівалі вянкі з галінак бярозы, клѐна, ліпы, іншай зеляніны і надзявалі іх 

на рогі жывѐле (―за(-у)квечвалі‖) кароў: ―Каровам на рогі вянкі вешалі з бярозы, гэта, 

штоб кароўка здаровая была, малако давала‖ (в. Клѐны, Навагрудскі раѐн, Гродзенская 

вобласць) (Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. Гродзенскае Панямонне 2006, 

140). 

У Заходнім Палессі на Тройцу водзяць маскіраваную дзяўчыну -- ―Куста‖ па ўсіх 

дварах вѐскі, заводзяць яго на агароды, бо ―дзе куста ходзіць, там жытачка родзіць‖. 

―Куст‖ робяць наступным чынам: кляновыя, бярозавыя, ліпавыя галінкі звязваюць разам 

тоўстым канцом, на іх надзяюць іншыя, таксама разам звязаныя, галінкі меншых памераў. 

Выбраная на гэту ролю дзяўчына, рассунуўшы рукамі галінкі, залазіць у гэты куст, як у 
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мяшок і аказваецца закрытай з галавы да ног. На галаву ―Кусту‖  надзяюць вялікі вянок з 

розных траў (Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. Брэсцкае Палессе  2008, 138 - 

141). 

У некаторых лакальных традыцыях Гродзенскага Панямоння апошняя нядзеля 

сѐмушнага тыдня называецца ―Зелянцовай нядзеляй‖, у гэты час збіраюць і асвячаюць 

зѐлкі: ―У гэту нядзелю ідзем на балота (так і бацькі нашы хадзілі) і сабіраем усякія зелья 

і нясем у храм Божы. Бацюшка асвяшчае гэта зелья. Яно ссохне і тады зімою, як хто 

забалея, вараць чай з яго і п’юць, добра вельмі памагае‖  (в. Нацкава, Мастоўскі раѐн,  

Гродзенская вобласць) (Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. Гродзенскае 

Панямонне 2006, 142). 

Траецкую зеляніну не выкідвалі, а збіралі і выкарыстоўвалі на працягу года як 

дзейсны сродак аховы ад грому, хвароб жывѐлы, шкодных насякомых,  грызуноў: ―Гэты 

аір уносілі ў хлеў, ад грому -- некалі над-та гром грымеў і многа паліло хатоў.   што ў 

цэркві было уквечано бярозкай на Тройцу, то мы ламалі і тожа ў хлеў неслі, каб усѐ ў 

хляве вялося‖ (в. Ёдчыкі,  вацэвіцкі раѐн Брэсцкая вобласць); ―Кажуть, гром нэ б’е ў 

хату, як троецкі бэрэзнык е у хаты. У нас эты зэлѐные вэткі з Трыйцы і плэшнык бралы і, 

як кортошку зокоппаты,  клалы. Кажуть, мэшы нэ будуть істыты‖ (в. Стытычава, 

Пінскі раѐн, Брэсцкая вобласць);  ―У зэрно май ставэлы -- то ужэ істы нэ будуть мышы. 

Каротошку як копають, то май ставэлы. Это ужэ свэчоно -- нычого істы нэ будэ‖ (в. 

Лісоўчыцы, Камянецкі раѐн,  Брэсцкая вобласць)   (Традыцыйная мастацкая культура 

беларусаў. Брэсцкае Палессе  2008, 136).   

Пасля Тройцы наступае русальны тыдзень. У паўднѐва-ўсходніх раѐнах Гомельскага 

Палесся на заканчэнне русальнага тыдня здзяйснялі абрад ―Провады русалкі‖, дзе таксама 

выканаўцу ролі ―Русалкі‖ ―апраналі ў касцюм‖ з раслін, кветак, галінак дрэў,  і плялі для 

яе вялікі вянок. Фота 5. Провадам ―Русалкі‖ папярэднічалі збор дзяўчат або жанчын, 

абавязкова пад вечар, у полі, лесе, ля збажыны, пляценне вянкоў, абранне выканаўцы  на 

ролю русалкі. Вянок для ―Русалкі‖ дзяўчаты плялі з іншых кветак і галінак дрэў, чым для 

сябе, і значна большага памеру. Для вянка ―Русалкі‖ выкарыстоўвалі хмель, галінкі 

бярозы, крапіву, васількі, званочкі, папаратнік, каласы жыта і іншую зеляніну 

(Виноградова  1986, 112). Завіванне вянкоў, як і завіванне галінак дрэў, часцей за ўсѐ 

бярозы, паводле народнага ўяўлення беларусаў, спрыяла добраму ўраджаю, аб чым 

сведчаць і русальныя песні: 

Мы заўѐм вяночкі  

На годы добрыя,  

На жыта густое, 
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На ячмень каласісты (Архіў  56). 

Вянкі ў рытуальна-магічнай практыцы беларусаў выкарыстоўваліся ў якасці 

сродка, які валодае прадукавальнай сілай: ―Дзеўкі бягуць у вяночках па жыту, а хлопцы 

ляцяць за імі. Эта ноччу бегалі зь нядзелі на панядзелак: не паймаў хлопец дзеўку, значыць, 

выскачыла зь вяночкам – і капуста ўродзіць. Дзяўчаты толька прыносілі <дадому>, есьлі 

хлопец не атбярэ вянок. Эта ўжо нехарашо, есьлі атбярэ вяночак.  бязацельна эты 

вяночак нада сахраніць, прынесьці дадому і палажыць у капусту – тады капуста расьце: 

такія качання здаравенныя. Эта такая прымета была: досвета, штоб эты вяночак на 

капусьце ляжаў. Мама ўжо выдзя, палядзіць: ―Во, маладзец, дзеткі, прынесьлі‖ (в. Новы 

Пуць,  Брагінскі раѐн, Гомельская вобласць) (Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. 

Гомельскае Палессе і Падняпроўе  2012,  248).  

Дзявятнік (Зелянок, Божа Цяло) -- рухомае свята беларускага народнага календара, 

адзначаецца ў чацвер дзевятага тыдня пасля Вялікадня, распаўсюджана пераважна сярод 

беларусаў-католікаў. Галоўным маркерам гэтага свята выступаюць вяночкі, звітыя з 

лекавых раслін, пажадана, каб іх было дзевяць. Асвечаныя травы выкарыстоўваюцца ў 

народнай медыцыне і ветэрынарыі: ―На Дзявятнік  нада дзевяць вяночкаў звіць, і кажды, 

каб інакшы быў: адзін з канюшынкі, адзін з крапівы, адзін з мяты, адзін з рамашак і шчэ 

там з якой травы, з зеллейка, такі абычай быў.    тады мы іх у касцѐл нясѐм свенціць. 

Яны нядзельку пабудуць там і іх забіралі і дома вешалі.   штоб ведалі кожны свае 

вяночкі, заметкі дзелалі: стужачкі павязвалі на вяночак‖ (в. Далекія, Лідскі раѐн,  

Гродзенская вобласць); ―На Дзявятнік свенцяць любую травінку. Як мая маці казала, 

кажная зелянінка просіць, каб яе пасвянцілі. Свенцілі і канюшынку, і рамашку, і жэшку – 

крапіву. Гэта жэшка для каровы добра, калі захварэе. Раньшэ ўсѐ гаварылі, што прышла 

карова і малако з адной сіські краснае, з кроўю, гэта значыць ластаўка падляцела пад 

вымя і паўрадзіла. Нада малако працадзіць іменна на гэту крапіву, катора была 

пасвенчана на дзявятнік: палажыць на цадзілку гэты вяночак крапівы і працадзіць 

малако. Гэтыя вяночкі з травы высыхаюць і яны ад усяго: вот як перапуг у дзіцяці, 

абкурваюць дзіця, і як чалавек памірае, дак абязацельна ў падушку ўкладваюць гэтага 

свенчанага зелья‖ (в. Вішнѐўка, Бераставіцкі раѐн,  Гродзенская вобласць) (Традыцыйная 

мастацкая культура беларусаў. Гродзенскае Панямонне 2006, 144). 

Падчас фэстаў, якія ладзяцца на Дзявятнік, кветкамі і раслінамі ўпрыгожваюць 

навакольную прастору і сакральныя месцы: ―Старыннае месцечка такое, Лагішчын, там 

большынство католікаў.  Там на Дзевятуху  крэсным ходам ходылы, обряжаюць крэсты 

на ўліцы і около каждого крэста правіцца малебэн.  дуць дэвчынкы і мальчыкы до 

пэршого прычасція, красівыя,  і кыдаюць цвяты.   жэншчыны ўсэ вулыцы ўсцілаюць 
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плэшніком -- ісключыцельно красыво‖ (в. Дабраслаўка, Пінскі раѐн, Брэсцкая вобласць)   

(Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. Брэсцкае Палессе  2008, 144).      

 У некаторых лакальных традыцыях звычаі асвячэння зѐлак дапасаваны да свята 

Дзесятухі, што адзначаецца ў дзесятую нядзелю пасля Вялікадня: ―Дзесятуха – большой 

празнік для Мотоля. Вэнкі бралы нэ до пары: 3, 5, 7. Кажны вэнок з однэй травы: з 

раманков, звэробоя, мяты, з ліпы абязацельно.   сохнуць у каморы. Родыцца дзіцінка, 

надвей болезнь -- тоды подкурваюць зѐлкі з віночка, штоб убіць эту інфекцыю. Выведуцца 

цыплята ці гусянята, іх тэж обкурваюць, дымом  каб пройшлі, каб убіць інфекцыю. 

Покойніка обряжаюць на той свет -- обязацельно кладуць тры, пяць віночкаў‖ (в. 

Моталь,  ванаўскі раѐн, Брэсцкая вобласць)  (Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. 

Брэсцкае Палессе  2008, 145).      

Купалле, па народнай тэрміналогіі: ―Купайло‖, ―Пукайло‖, ―Купала(-о)‖, ― ван 

Купальны‖, ―Ведзьмін  ван‖, ― ван‖, ―Ян‖, ― ван Купала‖,  ―Цвятны  ван‖, ―Купалле‖ – 

адно са значных святаў народнага календара беларусаў, дапасаванае да дня летняга 

сонцастаяння.  Раслінны код формул і рытуалаў варажбы характэрны для купальскай 

абраднасці, што і натуральна ў кантэксце прыродных умоў. У якасці расліны-―вяшчунні‖ 

вылучаецца трыпутнік, а фальклорныя тэксты падкрэсліваюць яго міфалагізацыю і  

персаніфікацыю. Відаць, міфалагізаванасць гэтай расліны выцякае з асэнсавання 

ўнутранай формы слова - тры(пры)пуці, звязанай з рэальнымі асаблівасцямі травы, што 

расце ўздоўж дарог, сцежак. Любая дарога ў традыцыйным светаразуменні ўспрымаецца 

як канал сувязі з іншым светам, як месца кантакту і пераходу. Адпаведна расліна, звязаная 

з ―дарожанькай путнай‖, сімвалічна прадстаўляе насельнікаў ―таго‖ свету, а таксама праз 

сваѐ ўсѐведанне, абумоўленае месцазнаходжаннем, становіцца надзейным каналам 

інфармацыі  (Валодзіна  2004, 315).  ―На Купальле мама нас вучыла, мо дзевачак шэсьць 

нас было. Трэба разьдзецца голым-голым у дзьянаццаць часоў ночы, і туда голаму 

забегчы, дзе падарожнік расьце па дарожачцы, атарваць і назад прыбегчы. Нагнуцца, не 

прыпірацца рукамі і зубамі атарваць лісток той.  Прынесьці, палажыць пад падушку і 

сказаць: ―Рожнічак-падарожнічак, ты на дарозе стаіш, усіх бачыш сьвятых – як 

старога, так і малога, ці не бачыў ты майго мілога‖.   ні с кім не гаварыць, заснуць -- і 

сасьніш ужо таго жаніха. Нам мама расказала, і мы паразьдзяваліся галышом і пабеглі‖ 

(в. Клінок, Чэрвеньскі раѐн, Мінская вобласць). Асноўная маса мантычных рытуалаў 

адбывалася ўвечары, на мяжы дня і ночы, калі, паводле народных уяўленняў, 

адухоўленасць раслін праяўлялася ў найбольшай ступені: ―З дзьвянаццаці ночы – ідзѐм 

варажыць. Сабіраемся,  ідзем на перакростак, раздзяѐмся нагала, кладзѐм адзежу ў гурт 

і самі прыгінаемся і кажам: ―Трыпуцень- лапуцень, пры дарозе стаіш, відзіш і старога, і 
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малога,  укажы майго мілога‖.   нада ж зубамі рваць‖ (в. Мѐтча, Барысаўскі раѐн,  

Мінская вобласць). Шматлікія наратывы перадаюць абставіны такой экстрэмальнай 

варажбы: ―  брат у мяне быў старшы, да ѐн падслухаў ету ўсю працадуру, як нас мама 

вучыла. Ён хлопцам сказаў, дык яны і пільнуюць.   мы голыя папрыбягалі, атарвалі етыя 

лісьця, а яны выскачылі -- дак мы еле паўцякалі. Напугаліся-то добра, крычалі, пішчалі, 

уцякалі -- гаданьне наша прапала‖  (в. Клінок, Чэрвеньскі раѐн Мінская вобласць). 

Трыпутнік быў галоўным сродкам для атрымання дакладнай інфармацыі ў сне: ―Пад  вана 

дзеўкі варожуць, ідуць на перакростак рваць трыпутнік. Рукі за плечы і перагнецца, каб з 

долу дастаць гэты трыпутнік. После гэтага трэба, каб ні сь кім ні загаварыць, ні 

засмяяцца, нічога і лажыцца спаць, а ў валасы трыпутнік гэты ўвярнуць -- ужэ  каго 

сасніць, за таго і замуж пойдзе‖  (в. Жарамец, Бярэзінскі раѐн, Мінская вобласць) 

(Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. Цэнтральная Беларусь 2010, 235 - 237).    

 З купальскімі зѐлкамі выконвалі  магічныя абрады ахоўнага і гаспадарчага 

накірунку: ―Гэто купало бярэш і кідаеш на стрэху, як папало: ―Ляці на стрэху, кветачка 

купала, ляці.  Беражы, каб на нашу стрэху ніколі агню не папала‖. На шульца купала 

клалі, каб у хляве скаціна гадавалася. На стрэху больш ветачак кідалі, а на шульца -- па 

пары кветачак клалі‖ (в. Гайнінец, Ляхавіцкі раѐн, Брэсцкая вобласць);  ―На Купалле рвалі 

папаратнік і кідалі на хлявы, на хату -- гэта каб скаціна вялася‖ (в. Мыслабаж, Ляхавіцкі 

раѐн, Брэсцкая вобласць)  (Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. Брэсцкае Палессе  

2008, 167).      

Распаўсюджанымі былі варожбы з вянкамі, сплеценымі з разнастайных кветак, 

раслін, каласкоў,  галінак бярозы, хвоі, ѐлкі, клѐна, дуба: ―у які бок вянок паплыве 

– туды замуж пойдзеш‖. Фота 6.  Вянкі завівала кожная дзяўчына на сябе і на 

хлопцаў — магчымых прэтэндэнтаў на яе руку і сэрца. У  многіх вѐсках дзяўчаты 

плялі таксама вянкі для патрэб усѐй сельскай грамады, упрыгожвалі імі агульныя 

калодзежы, крыжы: ―Делолі дзівчата віночкі, а хлопцы делолі токі кружевнічкі і 

встовлялі в этот віночэк, там было отверстіе, штоб поставіть свечу туда -- і 

на кресты вешолі. Ручнічкі вешолі на кресты. Завтра --  ван, а севодня пуд вечор 

убірают кресты, дзе стояць на дорогах -- это було дзело молодзѐжі‖ (в. Старыя 

Лышчыцы, Брэсцкі раѐн,  Брэсцкая вобласць) (Традыцыйная мастацкая культура 

беларусаў. Брэсцкае Палессе 2008, 168). Анімістычныя ўяўленні прадвызначылі 

ўспрыманне купальскіх кветак як своеасаблівых двайнікоў насельнікаў хаты: 

заторкнутыя ў сцяну дома кветкі ―купалкі едкай‖--(Erigeron acris), 

(доля, дольнік, загадкі, сіналой, пушкі) сваім знешнім выглядам прадвяшчалі іх 

далейшы лѐс: ―чыя распусьціцца – жыць будзя, чыя не распусьціцца – памрэ‖. ―На 



94 
 

Івана варожаць - сѐмага. Мы некалі іванкі - такіе некіе цьвяткі, я іх цяпер нешта 

не бачу. Вот мы йдом ўжэ перад Іванам і нарвом тые цьвяткі і становім мы вон 

там - эта ш цяпер карнізы, тады такі шнурок быў, занавескі. Вот — эта мама, эта 

бацька, эта сястра. Па старшанству становіш. I вот чэй не распусьціцца, той, 

значыць, памрэ. Ну, эта не то што посьле Івана ўсьлет памрэ, можа церас пяць 

гадоў - хто первы. Ну а мы ходзім і цяпер Івана‖ (Цэнтральная 2009, 18).  

Перад купальскай ноччу збіралі лекавыя травы, спяваючы абрадавыя купальскія 

песні, прамаўляючы малітвы і замовы, пакідаючы падарунак для зямлі, бо, паводле 

вераванняў, сабраныя ў гэты час зѐлкі маюць найбольшую гаючую сілу. Зверабой, крапіва, 

палын, мята, рамонак, пустырнік, бессмяротнік, любісцік, багаткі, рута, браткі, купена, 

васількі – гэта тыя травы, якія часцей за ўсѐ збіраюць на Купалле і якія пасля захоўваюць 

на працягу года, каб пры неабходнасці выкарыстоўваць: ―Перад Яна сабіралі зелле 

лячэбнае.   на Яна ідуць у цэркву, асвячаюць гэта зелле. Свянціян абязацельна, мы цяпер 

яго называем зверабой, а нашыя бабулі называлі яго свянціян: ѐн ад дзевяноста дзевяці 

хвароб.  свячалі на Яна нічыпарніцу, такое зелле ѐсь, рамашку белую, валошкі, чабор, 

маць-мачыху, валяр’яну‖ (в. Нацкава, Мастоўскі раѐн, Гродзенская вобласць) 

(Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. Гродзенскае Панямонне 2006, 182).  

―Купало -- траўка такая, пупышачкі такіе, расьцьвітае пушком такім, як адуванчык. 

Ветачкі такіе на палянках растуць, толькі адуванчык цьвіце жоўтым цьветам, а купало 

адразу пушком бярэцца такім.   чабарок, ѐн сірэненькім цьветам цьвіце, нада рваць 

перад  ванам, у двянаццаць часоў ночы -- тады вельмі памоцны ѐн‖ (в. Старая Слабада, 

Крупскі раѐн, Мінская вобласць); ―Зьбіралі на Купальле ўсякія травы лячэбныя: і падбел 

ад жалудка, багун ад кашлю, чабор. Я зьбіраю травы і  таблетак нікагда не 

ўпатрабляю‖  (в. Мѐтча, Барысаўскі раѐн, Мінская вобласць). (Традыцыйная мастацкая 

культура беларусаў. Цэнтральная Беларусь 2010, 233).      

Лічыцца, што ў купальскую ноч актыўна дзейнічаюць ўсялякія нячысцікі, ведзьмы, 

якія маглі прынесці шкоду людзям і хатняй жывѐле, адабраць малако ў кароў, зрабіць 

заломы ў жыце на палетках. Каб засцерагчы ад ведзьмы сям‘ю, жывѐлу, пасевы, гаспадыні 

клалі на ганак, вешалі ў хлявах крапіву і лопух (брылі, дзядоўнік, задзѐрка, сабачнік), 

уторквалі галінкі альхі, асіны на засеяных палях: ―На Яна ў нас ад ведзьмаў чаго толькі ні 

рабілі: і вяночкі вешалі з крапівы над хлевам, і крапіву ўсюды ў хлевах утыркалі, і на 

вуліцы панакідаюць, каб ведзьма ні хадзіла.   па расе кароў ні пускалі за тое, што ў гэты 

дзень расу ведзьмы сабіралі. Цягалі вяроўкамі, цадзілкамі і тады іх карова многа малака 

давала, а ў другіх прападала. Бывала бабуля казала: ―Трэба ж да Яна набраць шчаўля, бо 

тады ж ведзьмы гэныя, дык тады ж няхайная будзець шчаўля‖.   после Яна ў дырачках, 
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у дырачках шчаўля‖ (в. Укропенка, Смаргонскі раѐн, Гродзенская вобласць);  ―На Яна 

ведзьмы калдавалі. Як ў мяне была скаціна, дак я хадзіла па папаратнік, прыносіла ў хлеў, 

падтыкала пад стрэху, каб ад ведзьмы засцерагчыся‖ (в. Феліксава, Лідскі раѐн, 

Гродзенская вобласць) (Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. Гродзенскае 

Панямонне 2006, 184 - 185). Фота 7.  У беларусаў існавала паданне, што ў купальскую ноч 

расцвітае папараць-кветка. Паводле народнага меркавання, хто сарве гэтую кветку, той 

будзе багаты і шчаслівы, набудзе дар разумець мову звяроў, птушак, дрэў, раслін, 

знаходзіць скарбы,  станавіцца нябачным і г.д.  Павер‘е магло мець рэальную падставу. 

Папараць ніколі не квітнее, але яе споры часам выпраменьваюць маленькае свячэнне. Гэта 

адносіцца толькі да рэдкай каралеўскай папараці, якой сѐння ў Беларусі амаль не 

засталося — яна захавалася, у прыватнасці, у Белавежскай пушчы і занесена ў Чырвоную 

кнігу Рэспублікі Беларусь.    

Ідэя ўрадлівасці, выяўленая праз раслінную сімволіку і атрыбутыку, шырока 

прадстаўлена ў жніўнай абраднасці.  Асаблівая пашана аказвалася першаму і апошняму 

зжатым снапам, як сімвалам дабрабыту і шчаслівага жыцця сялянскай сям‘і і ўсѐй 

грамады: іх упрыгожвалі каснікамі, кветкамі, зелянінай, галінкамі з ягадамі рабіны. Гэтыя 

снапы стаялі ў хаце на ганаровым месцы, пасля іх асвячалі ў царкве падчас аднаго з 

восеньскіх святаў, зерне бралі на засеўкі, бо, паводле традыцыйных вераванняў,  яно 

лічылася найбольш урадлівым. У некаторых раѐнах Беларускага Палесся гэты снапок 

уносілі ў хату на посную куццю на Каляды і ставілі на покуць. На Міншчыне 

першы/апошні сноп быў адным з галоўных атрыбутаў у абрадзе ―Цягнуць Каляду на дуба‖, 

які сімвалізаваў заканчэнне святочнага каляднага перыяда: ―Як цягнулі каляду, снапок 

украшалі красіва: жанчыны, дзевачкі ўкрашалі. Нада якога хлопца папрасіць, штоб ѐн 

усьцягнуў яго на дуба. Посьле вайны цягалі каляду, і тожа снапок быў; любы снапок 

возьмем, украсім‖  (в. Падвалошка, Бярэзінскі раѐн, Мінская вобласць) (Традыцыйная 

мастацкая культура беларусаў. Цэнтральная Беларусь 2010, 85).  Фота 8.   

Па заканчэнню жніва плялі яшчэ і дажынкавы вянок з калосся, уплятаючы палявыя 

і папяровыя кветкі, ягады рабіны, каліны, каснікі, зрэзанае з барады калоссе. Яго ўручалі ў 

сям‘і бацьку або гаспадару, да якога збіралася талака.  

Жаніцьба коміна (пасвета, лучніка) – абрад першага восеньскага запальвання 

святла ў хаце, распаўсюджаны на Гомельскім Палессі, прымеркаваны да Галавасека, 11 

верасня. ―Коміна-жаніха‖ адмыслова рыхтавалі да абраду: бялілі, упрыгожвалі зелянінай, 

кветкамі, абвязвалі хмелем, стужкамі, новымі ручнікамі, што гучыць і ў песні,  якую 

спявалі для ―жаніха‖: ―Ой прыйшлі ж ночанькі доўгенькія, мы ж цябе кветкамі ўбіралі, 

https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%83%D1%88%D1%87%D0%B0
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%8B%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D1%96%D0%B3%D0%B0_%D0%A0%D1%8D%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%96_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%8B%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D1%96%D0%B3%D0%B0_%D0%A0%D1%8D%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%96_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
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бервяночкам, рутай аперазалі‖ (Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. Гомельскае 

Палессе і Падняпроўе  2012, 374).  Фота 9.   

Падчас святаў, прымеркаваных да пераломных момантаў каляндарнага бегу, у 

локусах, надзеленых выразнай медыятыўнай скіраванасцю, расліны набываюць рысы 

антрапамарфізму, у фальклорных тэкстах анімізуюцца і выступаюць у ролі такіх жа 

удзельнікаў рытуальнай камунікацыі, як і сам чалавек. Сакральны статус раслін 

выбудоўваецца ў рэчышчы ўсеагульнай адухоўленасці і скіраванасці на здыманне межаў у 

сітуацыях міжсветавага абмену.  
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ЗАКЛЮЧЭННЕ 

 

Адной з задач кнігі было імкненне ўзнавіць шлях развіцця цікавасці да расліннага 

свету сярод прадстаўнікоў самых розных галін навукі, але найперш этнографаў і 

фалькларыстаў. Назапашаныя за доўгія стагоддзі традыцыйныя веды пра расліны і іх 

выкарыстанне чалавекам маглі б стаць надзейным падмуркам не толькі для 

этнафармакалогіі, але і для апісання карціны свету традыцыйнага грамадства. 

Супастаўленне гістарычных дадзеных з сучаснымі можа сведчыць аб устойлівасці (у тым 

ліку і эфектыўнасці) і пераемнасці традыцыі. 

Першыя звесткі аб выкарыстанні раслін, а таксама іх культурным статусе 

з‘яўляюцца з распаўсюджваннем перакладаў лацінскіх і візантыйскіх першакрыніц. Гэтыя 

рукапісы перарабляліся, дапаўняліся, змяняліся адпаведна з умовамі таго ці іншага краю. 

Заходнееўрапейскія ідэі і трактаты паступова распаўсюджваліся на этнічныя беларускія 

землі (праз Германію і Польшчу), дзе знайшлі ўдзячную глебу, хутка былі засвоены, 

перапрацаваныя і надоўга затрымаліся ў народнай свядомасці. У канцы XVIII - ХIХ 

стагоддзяў звесткі пра расліны раскіданыя па літаратуры рознай накіраванасці, ад уласна 

батанічных пошукаў да работ этнографаў, як прафесіяналаў, так і аматараў даўніны і 

народнага побыту. Відавочна, першыя засяродзілі сваю ўвагу на ідэнтыфікацыі раслін, 

апісанні знешняга выгляду, месцаў росту і г.д., паказваючы пры гэтым па магчымасці і 

сферы выкарыстання. Першыя этнографы запісвалі звесткі аб мясцовай флоры па меры яе 

ўключанасці ў народнае жыццѐ, апаэтызаванасці і г.д. Прадстаўнікі прывілеяваных 

саслоўяў адкрывалі для сябе жыццѐ селяніна, цешыліся з яго ведаў ці асуджалі невуцтва, і 

адносна раслін у тым ліку. Рамантызм ХIХ стагоддзя паглыбіў увагу да народнага жыцця 

і, адпаведна, абумовіў рост фальклорна-этнаграфічных збораў. 

Адносна больш позняй літаратуры трэба мець на ўвазе, што ў работах таго часу 

каментары разгортваліся ў адпаведнасці з папярэднімі ўстаноўкамі збіральнікаў -- 

паказаць «забітасць» сялян або рамантычна апаэтызаваць іх «даўніну». Збіральнікі на 

першае месца ставілі не дэталѐвае вывучэнне мясцовай флоры, але народны светапогляд -- 

веру, магічную дзейнасць, веды пра хваробы і лекавыя расліны. У запісах ўжо першых 

нарадазнаўцаў мы назіраем важную і да сѐнняшняга часу ўстаноўку, згодна з якой мы не 

можам, не маем права, а часам і магчымасці катэгарычна падзяляць «навуковыя» і 

«забабонныя» ўяўленні аб той ці іншай расліне, бо для носьбітаў традыцыйных ведаў яны 

складаюць непарыўнае і арганічнае адзінства. 

У рэчышчы актывізацыі краязнаўчай працы ў маладой беларускай рэспубліцы ў 20-

я гады ХХ стагоддзя назіраецца ўзрастанне цікавасці да народнай медыцыны і батанікі як 
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часткі культуры і жыццядзейнасці пэўнай мясцовасці. У розных краязнаўчых часопісах, 

якія выдаюцца ў гэты час у Беларусі, сталі рэгулярна друкавацца артыкулы, прысвечаныя 

раслінам, галоўным чынам тым, якія ўжываліся і ўжываюцца ў народнай медыцыне. У 

другой палавіне стагоддзя інтарэс да гэтай сферы нязначны, нешматлікія ж аўтары 

стараліся пазбягаць згадак рытуальнага складніку народнай медыцыны ці каментавалі яе з 

выкрывальных пазіцый. Батанікі ж працавалі даволі плѐнна.  

Сѐння назіраецца рост цікавасці як уласна да зѐлак і іх выкарыстання ў народнай 

медыцыне, ветэрынарыі, харчаванні, так і да іх даследавання ў гуманітарнай сферы. 

Этнасеміятычны кірунак доследаў абумовіў абстрагаванне ад паняццяў рацыянальнасці / 

нерацыянальнасці і тлумачэнне фітатэрапіі ў катэгорыях культуры, бо месца расліны ў 

медыцыне абапіраецца, з аднаго боку, на рэальныя біялагічныя ўласцівасці расліны і на яе 

сімвалічны сэнс, абумоўлены міфапаэтычнай свядомасцю чалавека традыцыі. Абодва 

гэтыя бакі ў канкрэтных рытуалах ня супрацьпастаўляюцца, а самімі інфармантаў і не 

ўсведамляюцца. 

Як правіла, адны і тыя ж расліны ў розных раѐнах прымяняюцца пры аднолькавых 

сімптомах, звычайна і тое, што адно і тое ж захворванне лечыцца рознымі зѐлкамі. Амаль 

усе афіцыйна прызнаныя расліны вядомыя народу, аднак прымяненне іх шырэй, чым у 

навуковай медыцыне. У сѐнняшняй беларускай вѐсцы назіраецца вяртанне да больш 

актыўнага выкарыстання зѐлак для лячэння самых розных захворванняў. З аднаго боку, 

працягваючы мясцовыя традыцыі, успамінаючы рэцэпты бабуль і маці. З іншага боку, 

веды вясковых памагатых значна пашырыліся за кошт звестак з самай разнастайнай 

літаратуры, ад газетных публікацый да даведнікаў па лекавых раслінах.  

Народная батанічная наменклатура, фразеалогія і рытуалы абапіраюцца ў першую 

чаргу на асноўную адметную рысу раслін -- асаблівасці кветкі, сцябла, лісця, наяўнасць 

калючак і г.д. Паўсюдна захоўваецца практыка выкарыстоўваць калючыя, пахкія або нават 

атрутныя расліны ў якасці апатрапеяў, для абкурвання хворага з магічнай мэтай выгнання 

хваробы. Маюць значэнне колер, час і месца цвіцення і іншыя ўласцівасці зѐлак, 

уключаныя ў сістэму народных тлумачэнняў. 

Для беларусаў на працягу многіх стагоддзяў актуальным сезонным даробкам было 

збіральніцтва, а прадукты збіральніцтва складалі важную крыніцу харчавання, лекавых і 

народнаветэрынарных сродкаў. У пачатку XXI ст. прадуктам збіральніцтва ўсѐ яшчэ 

належыць важнае месца ў сістэме харчавання беларусаў. Дзікарослыя расліны ўжываюцца 

ў ежу ў якасці самастойных прадуктаў, з іх рыхтуюць гарачыя і халодныя першыя стравы, 

салаты і закускі, напоі. Яны выкарыстоўваюцца як прыправы і харчовыя кансерванты. 
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Аднак на сучасным этапе істотна мяняюцца тэхналогіі апрацоўкі і захоўвання дзікарослых 

раслін. 

У апошнія гады ўсѐ большае распаўсюджванне набываюць ідэі этнабатанікі, у кола 

пытанняў якой уваходзяць народныя ўяўленні пра расліны, магічныя і рэлігійныя рытуалы 

з выкарыстаннем раслін, а таксама рэальнае спажыванне зѐлак у розных практыках. 

Абагульнена можна сцвярджаць, што этнабатаніка разглядае сферу ўзаемаадносін 

чалавека і расліннага свету. У сувязі з гэтым вылучаюцца два асноўныя блокі -- пераважна 

батанічны, у якім на першым месцы знаходзіцца расліна і яе біялагічныя ўласцівасці, і 

антрапалагічны, накіраваны на разуменне сувязяў чалавека і прыроды. Даследаванні 

антрапалагічнай накіраванасці тычацца ведаў пра тыя спосабы і механізмы, з дапамогай 

якіх чалавек семіятызуе расліну і ўключае яе ў межы свайго свету. 

Этнамедыцына беларусаў у цэлым дэманструе выбіральнасць, г.зн. магічнае 

выкарыстанне раслін размяркоўваецца па розных хваробах вельмі нераўнамерна. Нельга 

адмаўляць пэўнай залежнасці уласцівасцяў расліны і выгляду захворвання, аднак у 

выпадку з магічнай медыцынай актуалізуюцца іншыя механізмы. Рытуальнае 

выкарыстанне раслін у народнай медыцыне і ветэрынарыі знаходзіць працяг і ў сферы 

замоўной вобразнасці. У кнізе разглядаецца рытуал звароту да пэўнай сакральна 

пазначанай расліны з просьбай аб дапамозе. У беларускай традыцыі такія рытуалы 

фіксуюцца пры чарвяках ў ране ў жывѐлы і радзей пры сухотах у дзяцей. Шырокі 

еўрапейскі параўнальны матэрыял толькі сцвярджае глыбіню ўзнікнення падобных 

рытуалаў і іх шырокае распаўсюджанне. 

Да сѐння захоўваюцца практыкі ўключэння раслінных сімвалаў у структуру 

народных святаў. Раслінная сімволіка каляндарных абрадаў беларусаў прасякнута ідэяй 

урадлівасці датычна сферы гаспадарчых і сямейных адносін.  

Новыя дадзеныя і новыя матэрыялы не толькі падштурхоўваюць да пастаноўкі 

новых тэарэтычных пытанняў, але і ствараюць глебу для практычнага, прыкладнога 

выкарыстання назапашаных ведаў. 
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TRADITIONAL KNOWLEDGE AND GENETIC RESOURCES OF BELARUS:  

THE WORLD OF PLANTS 

HISTORICAL OUTLINE & CONTEMPORARY TRENDS 

 

INTRODUCTION 

        Traditional knowledge ‒ knowledge, skills or practices that are passed on from generation 

to generation and form part of the traditional lifestyle of local communities, reflect the traditional 

outlook and are vital for the sustainable use of biological diversity. Unlike folklore itself, i.e. 

verbal poetic creativity, it is applied knowledge inextricably linked to human life and 

environment. This knowledge is the result of collective understanding of properties and human-

nature relations. It is based on everyday experience and long-term observations and transferred 

from one generation to another. Unlike scientific knowledge, traditional knowledge is a kind of 

everyday knowledge (for example, survival in extreme conditions, nature management 

techniques, properties of herbs, plants, animal products, etc.). At the same time, its traditional 

nature is not derived from ancient times, but refers to a method of transmitting ethnic experience 

from one generation to another in the form of customs, order and rules of behavior perceived 

through practice, demonstration or storytelling. Traditional knowledge is created every day and 

develops as people and communities respond to the challenges that their environment poses to 

them (Intellectual Property, 6). 

        This work aims at only one unit of traditional knowledge associated with genetic resources 

‒ medicinal plants. 

        More than 600 medicinal plants are used in the traditional medicine of Belarus. In this 

regard, Belarusian herbalism as a branch of folk culture does not yield to other European nations. 

When studying the medicinal flora of Belarus, it becomes clear that scientific phytotherapy is far 

behind traditional medicine in terms of the number of plants used. Many plants of Belarus 

continue to be promising for the study of their medicinal uses. Only a small part of plants used in 

Belarusian folk medicine has found their application in modern medicine.  

 

HISTORICAL SOURCES RELATING TO THE STUDY OF MEDICINAL 

 PLANTS’ USE 

        The frontal study of the historical sources aimed to evaluate the richness of traditional 

knowledge on the plant use accumulated by Belarusian peasants through the centuries. 
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        In medieval Europe, the translations of Latin and Byzantine primary sources on the use of 

herbs were widely spread. Those manuscripts were altered, supplemented and modified in line 

with the conditions of this or that region. West European ideas and treatises gradually spread to 

the east, first of all, to Lithuania and Moscovia (through Germany and Poland), where they found 

grateful soil and were quickly mastered, processed and stuck in people's minds for a long time. 

Those manuscripts are known as ―Ziel‘niki‖, ―books of home remedies‖, ―Medicinal Vertograd‖. 

Often, they were made copies of and used for personal purposes. They also included the 

comments of Roman physician Galen to the works of Hippocrates, which were at that time 

popular in Europe, and the extracts from Pseudo-Aristotle books. Representing on the one hand 

peculiar botanical encyclopedias, Ziel‘niki and books of home remedies include quite a bit of 

information on daily life and beliefs. Along with the facts indicating certain knowledge of our 

ancestors about nature, its properties, life and business experience, there are also purely magic 

tips regarding treatment. 

        For Belarusian ethnology, a manuscript translated in Vil‘nia into a ―Slovenian dialect‖ in 

1677 is of particular interest. The basis of the manuscript is a large extract from the ―Book of 

remedies from many healers, a compilation on the roots and potions‖, which describes 106 

medicines, primarily of plant origin, and the diseases they should be used for.  

        In 1926, a scientific expedition of the Arńanski Local History Association discovered in the 

Mardańevičy village of Dubrovenski District in the possession of a peasant Hanna Ńaranda a 

book of domestic remedies, which local residents had been using for treatment for many years. 

The book of homemade medication consists of 30 pages, written in Russian, but the Belarusian 

phonetic phenomenon akannie and the letter ŭ may occur. Researchers relate the original version 

of the book of home remedies to the first half of the 17th century. It describes 77 plants. Another 

18th century book dedicated to domestic remedies was found in Hajdukoŭka village of Mahilioŭ 

Province in the late 19th century by the ethnographer Jeŭdakim Ramanaŭ.  

 

COLLECTING MATERIALS ON FOLK MEDICINE IN BELARUS  

        At the end of 18-19th centuries, information on plants was scattered around in the literature 

of different directions, from botanical research itself to the work of ethnographers, both 

professionals and lovers of antiquity and folk life. Obviously, the first ones focused on the 

identification of plants, describing their habitus, habitats, and etc., indicating at the same time the 

areas of use where possible. First ethnographers recorded information on the local flora as it 

became involved in people‘s life, poetized, etc. Representatives of privileged classes were 

discovering the life of a peasant for themselves touched by their knowledge, including of plants, 
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or their condemning ignorance. Romanticism of the 19th century enhanced attention to people‘s 

life and thus led to the growth of ethnographic literature. 

        With regard to the later period in the literature of the 19th century, it must be borne in mind 

that in works of that time the comments were unfolding according to collectors‘ preconceptions 

‒ to show ―downtroddenness‖ of peasants or to romanticize the ―antiques‖ of their knowledge. In 

the records of first ethnographers, we already observe an important setting, according to which 

we cannot and have no right to categorically separate ―scientific‖ and ―superstitious‖ ideas about 

a particular plant or a means of the animal origin since they constitute an inseparable and organic 

unity for traditional knowledge holders.
 

        And quite tellingly and particularly noteworthy is that well-rounded collectors of the mid-

19th century tried to identify plants giving them appropriate Latin names.  

       Jaŭstach Tyńkievič was one of the first to start recording legends associated with various 

herbs, mainly of ritual or medicinal purposes.  

        The leading representative of the pre-revolutionary Belarusian ethnography is Jeŭdakim 

Ramanaŭ. Among various branches of the material and spiritual culture of Belarusian people 

reflected in the works of Jeŭdakim Ramanaŭ, an important place belongs to traditional medicine. 

He collected and published more than 800 incantations, published extracts from a book of home 

remedies and described the use of herbs (Romanov 1889; 1903). 

        One of the sources related to the ethnobotany of Belarusians is ―Materials for Geography 

and Statistics of Russia‖ collected by the officers of the General Staff. The compilation of 

surveys on the provinces started according to a specific program and by order of the Ministry of 

War back in the 1930s of the 20th century and originally destined ―for use‖ at the Military 

Department. The compilers worked on a program that included the collection of geographic and 

statistical information on each province. The Belarusian material is presented in the collections 

on Hrodna, Minsk, Smaliensk and Vil‘nia provinces. The ―materials‖ are in the form of a 

generalized informative source. This includes the data obtained from Statistical Committees, the 

reports of governors, the articles from the newspaper ―Gubernskiye Vedomosty‖ and other 

periodicals. In a number of cases, handwritten materials of private persons, local ethnographers, 

and interestingly, doctors engaged in the description of the provinces‘ flora were used.  

        In the description of Mahilioŭ Province, in the part devoted to the physico-geographical 

description, there is a ―List of flowering and higher flowerless plants growing wild in Mahilioŭ 

Province‖ compiled by R. Pabo and K. Cholovsky. A list of plants includes class, family, group, 

genus and Russian and Latin names of species. It also provides information on their local names, 

a period of flowering and fruiting and consists of a section in which 197 plants are considered, 

including the described method of their use for specific diseases. The list makes reference to a 
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number of plants that later never met. Perhaps some plants were not well-known among the 

peasants. 

        The largest and most thoroughly specialized work on traditional healing and traditional 

ideas with regard to human diseases and traditional medicine tools throughout Belarus is the 

collection of Francińak Viareńka ―To the issue of traditional medicine‖ (Wereńko 1896). 

F.L. Viareńka managed to collect the richest folklore and ethnographic material. In total, there 

are about 1000 descriptions of healing techniques, incantations, beliefs and traditional medicine 

tools and more than 300 out of them are associated with plants. It is worth noting that the 

researcher was able to fairly and uniformly examine a full range of traditional medicine ideas 

and practices. Along with the description of ritual and magic practices, a worthy place in the 

collection is devoted to the descriptions of plant and animal origin remedies. 

        U. Dabravolski gives the name of ―Travnik‖ to one of the parts of his ―Smolensk 

ethnographic collection‖ in which he mentions over 80 herbs. Only the name and a brief 

indication of use are given (Dobrovolsky 1891, 216-223). The collection is valuable due to close 

attention to the local names of plants and their ritual uses. 

        By the mid of the 20th century, among the collectors and researchers of folk customs, the 

idea of a separate field of traditional knowledge ‒ ―folk medicine‖ ‒ had already formed. There 

were attempts to interpret folk medicine from different standpoints: understand the reasons for 

the sustainable nature of folk tools aimed at ―enriching of medical science‖ with the remedies yet 

unknown to it. A general tendency shown in evaluating of folk medical practices was that 

―superstitious‖ (from the standpoint of gatherers) techniques were explained by ―age-old 

backwardness‖ and the ―useful‖ ones by ―folk wisdom and experience‖. 

        Western Belarusian lands were part of Rzeczpospolita where Polish ethnographers‘ work 

was particularly fruitful. An important role in popularizing of interest to plants from the 

standpoint of their use was played by popular ethnographic periodicals devoted to folklore and 

ethnographic themes, which published not only articles, but also questionnaires and data sheets 

contributing to the ethnographic search. Prime reference is made to Polish Journals ―Wisła‖ and 

Lud. In 1889, Bronisław Grabowski published, for example, a questionnaire ―Kwestionariusz dla 

zbierających zwyczaje i pojącia prawne ludu po wsiach i miasteczkach‖ (―Questionnaire for 

collecting habits and legal concepts of the people in the villages and towns‖). In 1890, readers 

were approached with the words: ―I call upon everyone who has an opportunity to learn about 

the methods and means of folk medicine so that they would kindly take care of collecting herbs 

used in local folk medicine. The treatment is performed by traditional healers, old women and 

even pani. We need to learn from them about this area as well. Each herb must be glued to a 

piece of paper, the traditional name of a plant should be written, if  known, but in case where 
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unknown, a specialist will scientifically define it, then find out about its use and which parts of a 

plant are used‖ (Kielak 2007, 57). 

        Professor Józef Rostafiński (1850-1928), a Polish botanist from Krakow (Jagiellonian 

University), composed a questionnaire of 70 questions that included all aspects of ethnobotany 

(traditional cultivated and wild products, medicines, rituals, colorants, etc.). It was published in 

about 60 newspapers in the Polish language in Prussia, Austria-Hungary and Russia. Rostafinski 

received several hundred answers. That was probably the largest ethno-botanical survey of the 

19th century in Europe. The letters dated back to 1883-1909 (mainly to 1883-1884). Out of 

approximately two hundred authors who wrote to him, the majority sent him information about 

the territory of contemporary Poland. However, some of them reported on the use of plants in the 

territory of present Belarus and Western Ukraine for historical reasons, since a significant part of 

intelligentsia and landowners (typical for the Rostafiński respondents) in those countries was 

either Polish or Polonized. In their letters, they mainly referred to plants grown by peasants, 

although sometimes they also provided details of the plants used in country estates (Łuczaj et al. 

2013, 2). 

        After the 1st Congress of Slavists in Prague (1929), Adam Fisher‘s address to Polish field 

researchers was published on the pages of the ―Orli Lot‖ Journal (No.5-6, 1930) encouraging 

them to collect and send materials on popular beliefs and customs associated with plants and 

enclose the related questionnaire. 

        A similar situation of the increased attention to herbal medicine was observed in other 

European countries. Particularly noteworthy is the situation in Estonia, and specifically the 

material collection campaign launched by Jakob Hurt in 1888, which gave impressive results. 

The ―Folk Botany‖ catalogue includes a wealth of information (about 13 000 index cards) on 

plants, cures, weather forecasting or cultivation (Soukand, Raal 2017, 58 - 67). 

 

TOWARDS A SCIENCE OF ETHNOBOTANY IN BELARUS 

        Over the past decades, ethno-botanical activity in Belarus has been stepped up thanks to the 

project on the Belarusian-Estonian Folklore Collaboration. In May 2016, joint field work was 

conducted in 11 villages of Liuban‘ski District. One hundred thirty-four respondents were 

randomly selected. Information on the local use of wild plants was obtained using semi-

structured interviews and folk history method. 2252 references to wild plants were registered. 

Out of them, 58 taxa were used in food, 74 in medicine and 23 in veterinary medicine.  The 

research results showed ten of the most popular taxa: birch Betula spp., raspberry Rubus idaeus, 

blueberry Vaccinium myrtillus, celandine Chelidonium majus, plantain Plantago major, St. 

John's wort Hypericum spp., galangal Potentilla erecta, flowers of linden Tilia cordata, burdock 
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Arctium mentomen, oak tree Quercus robur. Renata Sõukand concludes that ―while the number 

of wild taxa used is relatively large, the average number of taxa used per person is rather low, 

indicating the insignificant importance of wild plants in the studied region of Belarus‖ (Sõukand 

2017). 

        In another study under the direction of R. Sõukand, the use of cultivated plants in medicine 

and ethno-veterinary medicine was studied. It was found that in domestic medicine cultivated 

plants and other means were significantly less important than wild-growing ones. Amid a 

backdrop of the lost unintended contact with nature, the population of Belarus seems to rely even 

more on wild plants supported by official medicine and popular literature (Sõukand 2017/2). 

 Further field studies conducted by Belarusian researchers shed light on different spheres 

of knowledge application related to the plant use. 

Referring to modern folk herbal medicine, the following patterns can be identified: trends 

of people in giving preferences to wild plants, which are supported both by official medicine and 

popular literature. At the same time garden and especially potted plants expand the scope of their 

use. When we forget about a particular disease (e.g. scurvy, plica, etc.), the use of certain herbs 

naturally narrows, meanwhile new time, social and environmental conditions bring up new 

issues enabling ―folk doctors‖ to look for recipes from alcoholism, depression, etc. In Belarusian 

folk medicine, wild plants act as the most popular remedies for cold, gastric, skin and folk 

childhood diseases. Among the most frequently used plants in modern herbal medicine are birch 

(Betula sp.), raspberry (Rubus idaeus L.), blueberries (Vaccinium myrtillus L.), celandine 

(Chelidonium majus L.), plantain (Plantago major L .), St. John‘s wort (Hypericum sp.), 

bloodroot (Potentilla erecta L.), linden flowers (Tilia cordata L.), burdock (Arctium tomentosum 

Mill.), oak (Quercus robur L.).  

Historically, in unsatisfactory veterinary service conditions, namely private 

ethnoveterinary practices were the source of accumulation and improvement of knowledge on 

animal treatment. In contemporary society, when veterinary service has become accessible and 

mostly free of charge, ethnoveterinary practices exist in rural areas mostly as auxiliary measures. 

In Belarusian ethnoveterinary, plants has been used to treat a wide range of diseases: skin 

diseases (wounds, scabs, and warts), stomach and digestive disorders (bloating in cows, 

rumination problems, constipation, and diarrhea), respiratory (pulmonary emphysema), 

infectious diseases (Erysipelas), enteric and reproductive diseases, etc. Plants were also widely 

used in healing of psycho-neurological or so-called folk diseases (e.g. "evil eye") and in 

apotropaic rites. The most commonly used wild plants‘ taxa mentioned in historical literature 

and modern studies are Acorus calamus L., Artemisia sp., Tanacetum vulgare L., Ledum palustre 
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L., Pinus sylvestris L., Urtica sp., Hypericum sp. (including Hypericum perforatum), Alnus sp., 

and Betula sp.  

For Belarusians, gathering was vital seasonal activity and the products of gathering were 

important sources of nutrition, medicinal and folk veterinary remedies over centuries. At the 

beginning of the 21st century, the products of gathering still play an important role in the 

nutrition system of Belarusians. Wild plants are consumed as an independent dish; they are used 

for preparing hot and cold first courses, salads, snacks and drinks. They are used as spices and 

food preservatives. The most common products of gathering today are wild berries (Vaccinium 

vitis-idaea L., Pyrus pyraster (L.), Vaccinium myrtillus L., Fragaria vesca L., M lus sylvéstris), 

young greens (Plantago major, Urtica sp., Taraxacum officinale ( L.), Oxalis acetosella L., 

Rumex sp.) and tree saps (Betula sp., Acer platanoides L.). At the present stage, however, 

processing and storage technologies for wild plants are undergoing significant changes.  

In recent years, the ideas of ethnobotany are becoming more and more widespread, which 

include the issues related to folk beliefs, magic and religious practices associated with plants, as 

well as the actual use of herbs in folk medicine, veterinary and other spheres.  Generally, it could 

be said that ethnobotany considers the sphere of relations between a human being and the plant 

world. In this regard, two main sections can be distinguished ‒ mainly botanical, in which the 

first place is given to a plant and its biological properties, and anthropological aimed at 

understanding the links between man and nature. Anthropological studies focus on knowledge of 

the ways and mechanisms man uses to semiotize a plant and include it within the boundaries of 

his world. 

Ethno-semiotic studies abstract from the concepts of rationality or irrationality and 

explain phytotherapy in terms of culture. Folk mindset sometimes ignores the real features of a 

plant; sometimes it uses those reinforcing mythological details. Use of plants is explained from 

the standpoint of their involvement in the mythopoetic picture of the world.  

        U. Lobač also applies to the subjective component of folk phytotherapy, noting that if an 

average villager can immediately name 5-7 medicinal plants (St. John's wort, chamomile, mint, 

yarrow, wormwood, thyme, and etc. which are most often referred to), then the ―professional 

memory‖ of traditional healers is more capacious. Thus, for example, Hanna Piaciul‘, a resident 

of Bykoŭńčyna village (Polack District) who cures a number of diseases using charms, easily 

recalled 34 medicinal plants (or products of a plant origin), indicating their functional 

characteristics and a mechanism of use. 

        The study results on the magical practices of the Belarusians relating to popular medicine 

were summed up in the Volume ―Traditional medicine. Ritual and magical practices‖ (2007) 

prepared by T. Valodzina and belonging to the Series ―Belarusian Folk Art‖, which presents a 
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chronologically blurred section relating to the Belarusian tradition of magic healing. The volume 

is a complete set of folk medical ritual and magical practices collected from a variety of printed 

sources and archives. A significant part of the volume is occupied by the author‘s field materials 

collected during more than 100 expeditions throughout all regions of Belarus under a special 

program in 1993-2010 (over 7 thousand folklore units were recorded). 

However, for Belarusian folklorists and ethnographers, ethnobotany still remains on the 

periphery of scientific interests. Only a calendar-ritual aspect of the plant use is comprehensively 

considered (see the works of T. Kucharonak, J. Jankoŭski).  

        It should be noted that Belarusian ethnographers are still looking for the descriptive 

language that would be adequate to the fundamentally heterogeneous object of ethnobotany in a 

changing world. However, a closer attention to the plant world could be a source of inspiration 

for further search, which, in turn, will draw attention to new unknown or forgotten therapeutic 

practices, and also help clarify them and complement knowledge related to people's perception 

of man and nature and their interdependence. 

 

CONCLUSIONS 

Although a few expeditions documenting local knowledge on the use of wild plants in 

domestic medicine and cuisine have recently taken place in Belarus (Sõukand et all 2017a; 

AIMEF 23-16-2, AIMEFe 2018.003_Jelsk, AIMEFe 2018.007_Iuje), Belarus still remains terra 

incognita from the point of view of modern ethnobotany study (Łuczaj et al. 2013). There is a 

huge gap between documenting practices of Belarusian peasants in the 19th and early 20th 

centuries and the realms of contemporary rural life. For the last thirty years, Belarusian 

researchers have been addressing wild plant-culture relations mostly within the framework of 

ethnolinguistics methodology.  

A wide range of research issues including evolution mechanisms of local knowledge on 

wild plant uses, the regional provenance of different practices, the interaction of booklore and 

traditional knowledge relating to domestic medicine, etc. still remain uninvestigated. New data 

and materials should push for the formulation of new theoretical issues and also create the basis 

for the practical and applied use of accumulated knowledge. 
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