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Традыцыйная культура Беларусі, якая
заўсёды разглядалася як асноўны аб’ект вы�
вучэння айчыннай этналогіі, знікае ў нас на
вачах пад уплывам шматлікіх фактараў ад
новай хвалі мадэрнізацыі да ўсёмагутнай гла�
балізацыі. Беларуская этналогія апынулася ў
тым становішчы, калі збор палявога этнагра�
фічнага матэрыялу становіцца адной з самых
актуальных задач, ад паспяховага вырашэн�
ня якой у пэўнай ступені будзе залежаць і
далейшы лёс самой навукі. Ці пойдзе яна за
сучаснай культурнай антрапалогіяй амеры�
канскага кшталту і зоймецца даследаваннем
сучаснай гарадской (бо вясковай проста не
будзе) культуры праз розныя кагнітыўныя,
постмадэрнісцкія ці сімвалічныя парадыгмы
і паступова трансфармуецца ў cultural study,
ці застанецца маргінальнай рэгіянальнай вер�

сіяй, кансерватыўнай постмарксісцкая этна�
логіяй, якая будзе паступова дэградзіраваць і
яе навуковая будучыня ў такім выпадку бу�
дзе ў густым тумане неакрэсленасці. Ёсць,
сапраўды, яшчэ трэці шлях — пошук улас�
ных мадэлей, цікавых і самабытных «сала�
таў», якія найбольш адэкватна і эфектыўна
дазваляюць прыблізіцца да разумення куль�
туры Беларусі. Гэты няпросты шлях вымагае
пэўных высілкаў і (што відавочна) памылак.

Зразумела, што вельмі прываблівым і спа�
куслівым з’яўляецца пошук сучасных за�
ходніх антрапалагічных канцэпцый, якія
можна лёгка прыстасаваць да любога рэгія�
нальнага палявога этнаграфічнага матэрыя�
лу і стварыць імідж «прагрэсіўнага і знаёмага
з апошнімі распрацоўкамі антраполага». Ад�
нак такога кшталту механіцызм стварае знач�
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ную пагрозу для развіцця беларускай этна�
логіі. З другога боку, заўсёды існуе пагроза
трансфармацыі здаровага кансерватызму і
скептыцызму ва ўсебаковае адмаўленне ўся�
лякіх запазычанняў, як непатрэбных «роднай»
навуцы.

У гэтай сітуацыі стварэнне ўласных бе�
ларускіх этналагічных даследчыцкіх праграм
можа разглядацца як неабходная для існа�
вання і ўстойлівага развіцця беларускай эт�
налогіі ўмова.

Да канца ХХ ст. адзіным фактычна цэнт�
рам этналогіі ў Беларусі з’яўляўся Мінск, у
якім былі сканцэнтраваны і навуковыя
(Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і
фалькларыстыкі імя Кандрата Крапівы АН
Беларусі) і навучальныя ўстановы (БДУ,
БДПА, БДУК). У цяперашні час этналагічны
монацэнтрызм паступова пераадольваецца,
і зараз мы можам адназначна казаць аб ства�
рэнні гомельскай і полацкай этнаграфічных
школ, якія паступова пачынаюць ствараць
уласныя палявыя даследчыцкія арэалы.

Адным з самых цікавых і самабытных
з’яўляецца Полацкі этнаграфічны цэнтр, які
плённа развіваецца пад кіраўніцтвам канды�
дата гістарычных навук, дацэнта У. А. Лоба�
ча. Ён з’яўляецца аўтарам вучэбна�метадыч�
ных комплексаў па этнаграфіі і этналогіі, са�
аўтарам слоўніка «Беларуская міфалогія»,
актыўным палявым даследчыкам, складаль�
нікам першага выпуску «Полацкага этна�
графічнага зборніка», які адразу стаў біблія�
графічнай рэдкасцю.

У гэтым годзе выйшаў другі выпуск «По�
лацкага этнаграфічнага зборніка», прысве�
чаны народнай прозе беларусаў Падзвіння. У
дзвюх частках на болей чым шасцістах ста�
ронках надрукавана каля 1500 аўтэнтычных
запісаў палявога матэрыялу з этнаграфічных
экспедыцый перыяду 1992—2010 гг. на тэры�
торыі Беларускага Падзвіння. Найбольшая
колькасць тэкстаў зафіксавана ў цэнтраль�
най частцы рэгіёна (Лепельскі, Глыбоцкі,
Докшыцкі, Полацкі, Ушацкі і сумежныя з
імі раёны). У зборнік таксама былі ўключаны
палявыя матэрыялы, запісаныя ад перася�
ленцаў з Магілёўскай і Гомельскай абласцей,
пацярпелых ад аварыі на Чарнобыльскай

АЭС, якія, на думку складальніка, «…даюць
магчымасць нагляднага параўнання лакаль�
ных форм бытавання народнай традыцыі…»
[1, с. 4]. Таксама былі ўключаны некаторыя
запісы з гісторыка�этнаграфічнага рэгіёна
Цэнтральнай Беларусі (з поўначы Барысаў�
шчыны), што маюць тыпалагічнае падабен�
ства з Беларускім Падзвіннем у сферы тра�
дыцыйнай культуры [1, c. 5].

Зборнік складаецца з сямнаццаці раздзе�
лаў: у першай частцы — восем; у другой —
дзевяць. У першай частцы зборніка ў раздзе�
ле «Казкі» — васямнаццаць запісаў. Казкі за�
фіксаваны ў розных раёнах і адрозніваюцца
сюжэтам, героямі. У раздзеле — «Легенды і
паданні» — семдзесят восем запісаў і семдзе�
сят два запісы ў асобным падраздзеле «Пада�
рожны Бог». У раздзеле «Міфалогія» — сем�
дзесят тры запісы пра дамавіка, хлеўніка, ру�
салак, вадзяных, ляснога Кузюльчыка, ня�
чыстую сілу і лізуна. Гэты раздзел, безумоў�
на, карысны, асабліва для параўнальнага
аналізу з традыцыйнай міфалогіяй беларусаў
у другой палове XIX — пачатку XX ст., а так�
сама для вызначэння змены ў міфалагічных
уяўленнях беларусаў. Раздзелы «Чорт» і
«Зданкі» складаюцца з пяцідзесяці дзевяці
запісаў. У раздзеле «Сны» зафіксавана пяць�
дзесят два запісы. Гэты раздзел падаецца ціка�
вым з псіхааналітычнага позірку. Дарэчы, у
беларускай этналогіі няма даследаванняў,
прысвечаных вывучэнню традыцыйных мен�
тальных мадэлей беларусаў праз прызму
псіхалагічных, псіхааналітычных і псіхатэ�
рапеўтычных канцэпцый.

Самым вялікім раздзелам першай часткі
зборніка стаў раздзел «Тапанімічныя па�
данні», які складаецца з 381 запісу размоў з
інфармантамі. У гэтым раздзеле падаецца
цікавая мясцовая інфармацыя аб азёрах,
культавых крыніцах, дрэвах, каменнях, га�
рах, урочышчах, археалагічных помніках,
вёсках і храмах.

Другая частка зборніка пачынаецца раз�
дзелам «Чараўнікі і ведзьмы», якая ўключае
сто шэсцьдзясят тры запісы. Наступны раз�
дзел «Знахары і знахаркі» складаецца з дзе�
вяноста дзевяці запісаў, прысвечаных розным
аспектам традыцыйных знахарскіх ведаў.
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У гэтым раздзеле занатаваны не толькі апо�
весці пра знахароў, але таксама розныя замо�
вы. Напрыклад, ад Залатніка: «…Ішоў За�
латнік цераз стары мост, залатым крылом пад�
перазаўшыся, з Розай спаткаўся: Сколькі ў
дубе розак, столькі ў залатніку косак, залат�
нічок�панічок, стань на месьцечку, як у
крэсьлечку, не ламі касьці, не сушы крыві»
[2, c. 141]. Замова ад грыжы: «…Прачыста
Божа Маць. Будзем малому Колю грыжу за�
маўляць. Грызь, грызі ель з вірха ў карэнь,
салодкае ўкушу, а ўжо гаркое прагрызу» [2,
c. 124]. Даволі цікавым уяўляецца фіксацыя
асаблівасцей і мадэлей паводзін знахароў. Усё
гэта дапамагае больш дакладна зразумець
гэты вельмі спецыфічны пласт традыцыйнай
беларускай культуры.

 У раздзеле «Народная медыцына» зана�
тавана восемдзесят два запісы аб лячэнні
такіх хвароб, як эпілепсія, зубны боль, каў�
тун, крактухі, грыжа, укус змяі, курыная сле�
пата, валасень, рожа, упуд і інш. З дапамо�
гай прыведзеных запісаў можна зразумець
аб ролі традыцыйнай і фармальнай медыцы�
ны ў грамадстве, адносінах да лекараў, спо�
сабах лячэння, прычынах захворванняў і
яшчэ шмат якіх розных аспектаў традыцый�
най медыцыны.

Раздзел «Жывыя і памерлыя» складзены
з шасцідзесяці чатырох запісаў і датычыцца
ўяўленняў аб звышнатуральным свеце і роз�
ных формах адносін да смерці.

Вялікую зацікаўленасць гісторыкаў вык�
лікае сорак адзін запіс раздзела «Вусная гісто�
рыя». У ім заключаны значны аб’ём інфар�
мацыі аб паўсядзённым жыцці беларусаў пад�
час калектывізацыі, нямецка�фашысцкай
акупацыі, адносіны людзей да ўласнай і ка�
лектыўнай бяспекі, ацэнка ролі партызан і
немцаў, апісанне жыцця ў пасляваенныя
гады. Паўсядзённае жыццё вясковых жыха�
роў падчас калектывізацыі і акупацыі да сён�
няшняга часу застаецца маладаследаванай
праблемай, і полацкі зборнік дае магчымасць
пазнаёміцца з успамінамі сучаснікаў гэтых
падзей.

Дваццаць адзін успамін зафіксаваны ў
раздзеле «Святое і будзённае», пяцьдзясят у
раздзеле «Рэлігія, вера і вернікі». Восемдзя�

сят тры запісы ўключаны ў раздзел «Свет такі,
які ён ёсць».

Адной з самых цікавых частак другога
выпуску «Полацкага этнаграфічнага зборні�
ка» з’яўляюцца «Чужынцы». У васьмідзесяці
чатырох запісах зафіксаваны этнічныя воб�
разы рускіх стараабрадцаў, яўрэяў, татараў,
цыганоў, палякаў, латышоў і літоўцаў. Этна�
графічная інфармацыя гэтых запісаў дазва�
ляе стварыць уяўленне аб этнічных стэрэа�
тыпах рускіх стараабраднікаў (маскалі�ка�
накрады…) [с. 336], цыганоў (знахар, мах�
ляр) [c. 345—347], яўрэяў (забойцы дзяцей,
знахары, добрыя гандляры, хітрыя…) [с. 350—
351], латышоў (мудрыя, працавітыя, знаха�
ры…) [c. 354—357], літоўцаў (мудрыя, праца�
вітыя…) [c. 357—358], татараў (знахары…)
[c. 360—361].

Палявыя матэрыялы з Падзвіння, поліэт�
нічнага рэгіёна, з’яўляюцца вельмі каштоў�
нымі для разумення міжэтнічных адносін,
вывучэння этнічных стэрэатыпаў, даследа�
вання працэсаў культурнай адаптацыі этніч�
ных меншасцей да беларускай культуры.

Такім чынам, можна дакладна канстата�
ваць, што навуковая каштоўнасць другога
выпуску «Полацкага этнаграфічнага зборні�
ка», безумоўна, вельмі высокая. Уведзены ў
навуковы зварот значны корпус этнаграфіч�
ных першакрыніц. Калі мець на ўвазе і
зборнікі палявых матэрыялаў аб традыцый�
най культуры харчавання беларусаў Палес�
ся «Народная кухня Маталян» і «Народная
кухня Тышкаўцоў», выдадзеныя ў выніку
прац этнаграфічных экспедыцый кафедры
этналогіі, музеялогіі і гісторыі мастацтваў
БДУ, то можна з ўпэўненасцю гаварыць аб
з’яўленні ў айчыннай этналогіі традыцыі дру�
кавання этнаграфічнага палявога матэрыя�
лу, які можа шырока і плённа выкарыстоў�
вацца ў далейшых этналагічных і гістарыч�
ных даследаваннях.

С. А. Захаркевіч,  дацэнт кафедры эт�
налогіі, музеялогіі і гісторыі мастацт�
ваў Беларускага дзяржаўнага ўнівер�
сітэта, кандыдат гістарычных навук




