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ЭТНАГРАФІЯ ХІХ СТ. АБ ЭТНІЧНЫХ  
МЕНШАСЦЯХ БЕЛАРУСІ

THE ETHNOGRAPHY OF XIX CENTURY  
ABOUT ETHNIC MINORITIES OF BELARUS

У ХІХ ст. адбывалася інстытуцыяналізацыя беларускай этнаграфіі. Гэты 
працэс працякаў у рэчышчы актыўнай канкурэнцыі польскай і рускай этнагра-
фічнай думкі за беларускае «этнаграфічнае поле». Таму асноўнай тэмай белару-
скай этнаграфіі быў доказ існавання асобнага беларускага этнасу і самастойнай 
беларускай мовы. Аднак менавіта для эфектыўнага вырашэння гэтай задачы 
этніч ныя меншасці Беларусі падыходзілі вельмі добра. Яны з’яўляліся сваімі «чу-
жын цамі» на фоне сваеасаблівасці культуры якіх беларускаць можна было добра 
рэп рэзентаваць.
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In the 19th century, the institutionalization of Belarusian ethnography took place. 
This process took place against the backdrop of intense competition between Polish and 
Russian ethnographic science for the Belarusian «ethnographic field». In this regard, the 
main topic of Belarusian ethnography was the search for evidence of the existence of an 
independent Belarusian nation and language. To effectively solve this problem, ethnic 
minorities living in the Belarusian lands were used. They were considered as «strangers» 
and against the background of the peculiarities of their culture, the Belarusian nation 
could be convincingly represented.
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У ХІХ ст. адбывалася інстытуцыяналізацыя беларускай этнагра-
фіі. Гэты працэс працякаў у рэчышчы актыўнай канкурэнцыі польскай 
і рускай этнаграфічных думак за беларускае «этнаграфічнае поле». Таму 
асноўнай тэмай беларускай этнаграфіі быў доказ існавання асобнага 
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беларускага этнасу і самастойнай беларускай мовы. Гэтая справа была 
дарэчы не такой простай задачай. 

Для эфектыўнага вырашэння задачы доказу існавання асобнага бе-
ларускага этнасу як аб’ект даследавання вельмі добра падыходзілі этніч-
ныя меншасці Беларусі. Яны з’яўляліся «сваімі» «чужынцамі» на фоне 
сваеасаблівасці культуры якіх беларускаць было добра рэпрэзентаваць. 
«Намаляваць для сябе партрэт “чужынца” – суседа, чужаземца ці інша-
верца – гэта значыць у пэўным сэнсе ўсвядоміць самое сябе, уласную 
ўнікальнасць і сваеасаблівасць» [4, с. 7].

Аналізуючы краязнаўчую, гістарычную і  этнаграфічную гістарыя-
графію абазначанага перыяда можна выразна ўбачыць як этнічныя мен-
шасці з плоскасці бяспекі дзяржавы, адлюстраванай у працах афіцэраў 
Генштаба Расійскай імперыі паступова перацякаюць у неабходны эле-
мент агульных этнаграфічных і гістарычных прац М. Анімеле, А. Кірко-
ра, А. Семянтоўскага і інш. 

Афіцэры Генштаба ва ўсіх працах характэрыстыку жыхароў рабілі 
на падставе этнічнага (у працах «племяннога»), моўнага і  рэлігійнага 
прынцыпу. Традыцыйна афіцэры вылучалі славянскае насельніцтва, 
у якое ўключалі беларусаў, палякаў і рускіх. Аднак стараабрадцы фак-
тычна засталіся па-за ўвагай. Прычынай гэтаму можна назваць аднос-
на невялікую колькасць гэтай супольнасці і, магчыма, ігнараванне іх як 
пэўнага стратэгічнага і  тактычнага рэсарса падчас ваенных дзеянняў. 
Былі паўтораны стэрэатыпныя звесткі аб  свальным граху старавераў 
і адсутнасць сям’і [9, c. 26].

Паспрабуем прааналізаваць як апісваліся асобныя этнічныя мен-
шасці пасля працы афіцэраў Генштаба ў  храналагічным парадку. Буй-
нейшай этнічнай супольнасцю пасля беларусаў былі яўрэі. 

Першым з  беларускіх этнографаў аб яўрэях напісаў ў  сваіх спа-
дарожных нарысах па Палессю і  беларускім краю П.  М.  Шпілеўскі. Ён 
шмат увагі надаваў апісанням яўрэяў. Па-першае, ужо напачатку кнігі 
аўтар стаў ужываць тэрмін «жыд» у адносінах да яўрэя-папутчыка. Шпі-
леўскі, апісваючы яго розум і еўрапейскі вопыт жыцця выкарыстаў да-
волі распаўсюджаны стэрэатып: «…Па ўсяму відаць, што жыд наш быў 
выключэннем з ліку тых жыдоў, на якіх мы звычайна глядзім з нейкім 
інстынктыўным грэбаваннем» [18, с. 5]. Праязджаючы Тэрэспаль, ён за-
ўважае, што пастаянна сустракаў «пейсы, лямцавыя капялюшы, шапкі 
з футра (негледзячы на лета) і латаныя-пералатаныя пантофлі». Тамсама 
вядомы публіцыст зрабіў цікавую заўвагу: «… з  Тэрэспаля пачынаюц-
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ца ўжо простыя пасяленні палесян, перамешаных з племям ізраільскім, 
складаючым нямалую частку народанасялення Заходняй Расіі» [18, 
с. 15]. Спадарожнік даволі падрабязна засяродзіўся на яўрэях-фактарах, 
іх ролі і функцыях у грамадстве. Таксама ён фіксуе знакаміты стэрэатып 
пра асобны пах яўрэяў: «…абдае Вас пахам селядца, цыбулі і часнака…. 
Правакуе ўласным туземным пахам….» [18, с.  30]. Таксама ён дадаваў 
дэталяў у апісанне знешнега выгляду: «…рассякаюць паветра шырокімі 
рукавамі даўгакрылых лапсердакоў» [18, с. 31]. Апісываючы нясвіжскіх 
яўрэў Шпілеўскі выкарыстаў эпітэт «лахматае племя», а  таксама пад-
крэсліў заможнасць яўрэяў-гандляроў, скупаючых сырыя скуры, пяньку, 
лён і  інш. [18, с. 60]. Распавядаючы пра мінскіх яўрэяў, аўтар паўтараў 
ўжо знакаміты сюжэт аб тым, што яўрэі спаіваюць беларусаў «умеючы 
ўлезці ў  душу прастому мужыку», а  таксама хітрасцю і  падманам ку-
пляюць у сялян усё значна танней рэальнага кошту [18, с. 101–102].

Наступны, хто прысвяціў увагу яўрэям быў М.  В.  Без-Карніловіч. 
У сваёй працы ён вылучыў для іх асобны раздзел, але пасажы аб іх сустра-
каюцца па тэксце і  ў месцах, прысвечаных беларусам. Вобраз яўрэяў 
негатыўны, падкрэсліваецца іх здольнасць да гандлю: «Прадпрымаль-
ныя, цікаўныя, праніклівыя. <...> Каб дасягнуць жаданага, лічаць што 
дазвалены ўсе сродкі: зневажаюцца, лісьлівяць, просяць, падкупляюць, 
і рэдка не паспяваюць у сваіх намерах. Загадзя разлічаць барышы, якія 
можа даставіць прадпрымальніцкая аперацыя ...» [3, с. 250]. Без-Карні-
ловіч падкрэслівае негатыўны ўплыў яўрэяў на сялян: » Яўрэі маюць 
моцны ўплыў на дабрабыт сялян. <...> (Сяляне Беларусі. – С. З.) па сваёй 
лагоднай прастаце, не заўважаюць таго, што яўрэі жывуць і багацеюць 
іх жа маёмасцю, набытай цяжкай працай! <...> гарэлку, хваламі і ліслі-
васцю, да таго дурманлівым легкаверных гаспадароў, што тыя <...> ім 
прадаюць за палову цаны...»[3, с.  242–243]. Аўтар адзначае агульныя 
рысы яўрэйскай культуры, узгадвае пра шабаш (маецца на ўвазе шабат, 
але аўтар выкарыстоўвае менавіта тэрмін «шабаш». – С. З.), асноўныя 
блюды, галоўныя заняткі, знешні выгляд і моцную рэлігійнасць.

Уласнае апісанне яўрэяў і  стаўленне да іх зрабіў А.  Семянтоўскі ва 
ўласным этнаграфічным аглядзе Віцебскай губерніі. Ён таксама пад-
крэсліваў здольнасць апошніх спаіваць беларусаў з  дапамогай хітрас-
ці і  падману» [14, с.  11]. Аўтар звярнуў увагу на гісторыю іх з’яўлення 
на беларускіх землях, фактычна першы даўшы больш-меньш лагічны 
гістарычны нарыс іх міграцыі [14, с. 62]. У адрозенні ад вышэйзгаданых 
этнографаў, Семянтоўскі дае шмат статыстыкі па гістарычным перыядам 
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і  населеным пунктам (даводзіць аб 87  760 яўрэяў у  губерніі), яго тэкст 
падаецца больш навуковым, аднак і ён не абыходзіцца без стэрэатыпаў: 
«…яўрэй, як павук, раскіне уласныя сеці…» [14, с. 58–59], «…народ гэты 
захаваў бруднасць, якая дае іх хатам, адзежы і нават целу агідны пах…» 
[14, с. 66]. Падрабязна апісвае заняткі яўрэяў, робячы выснову, што ўвесь 
гандаль у губерні захоплены імі. Аўтар упершыню ўзгадаў пра наяўнасць 
некалькіх рэлегійных плыняў сярод яўрэяў – міснагідаў і хасідаў, а такса-
ма зрабіў невялічкі гістарычны экскурс у гэта пытанне.

Некалькі сюжэтаў аб яўрэях у 1874 г. дадаў этнограф і фалькларыст 
Ю.  Ф.  Крачкоўскі ў  сваёй рабоце «Побыт заходне-рускага селяніна», 
у асн оўным прысвечанай традыцыйнай духоўнай культуры беларусаў. 
Так, ён падаў сюжэт аб пажары ў яўрэйскай хаце ў мястэцку Цырнікі 
Мінскай губерніі, які не жадалі тушыць мясцовыя сяляне не гледзя-
чы на ўсе просьбы гаспадара, лічачы, што гэта боскае прадвызначэнне 
[10, с. 150–151]. Якраз гэта гісторыя дае аргумент на карысць тэзіса аб 
выкарыстанні тэмы этнічных меншасцей як фона для адлюстравання 
сваеасалівасці беларускай культуры. 

Напрыканцы сваёй працы Крачкоўскі падаў запіс былічкі пра 
яўрэяў, якія аказваліся ў розных камічных сітуацыях, а беларускія сяля-
не іх павучалі, падманвалі і здзекваліся [10, с. 208]. Яе можна разглядаць 
праз прызму кампенсацыі яўрэйскай хітрасці.

Адам Кіркор працягнуў ідэю А.  Семянтоўскага аб неад’мным 
гістарычным лесе этнічных меншасцей з  беларусамі. Гэтая тэза зна-
йшла ўвасабленне ў гістарычным экскурсе аб яўрэях. Аўтар болей ува-
жана апісвае іх гісторыю і культуру і робіць нават смелыя высновы: «…
Нам аднак падаецца, што літоўскія яўрэі лепшыя, высокароднейшыя за 
ўсіх другіх (маецца на ўвазе яўрэі Царства Польскага, рускія, нямецкія 
і аўстрыйскія. – С. З.)…» [8, с. 17]. Ён гаворыць пра яўрэйскі патрыятізм 
да мейсца пражывання, іх сумленнасць І прыстойнасць.

Адзін з  самых вялікіх па аб’ёму і  фактычнаму матэрыялу тэкстаў 
аб яўрэях напісаў А.С. Дэмбавецкі ў сваёй фундаментальнай працы аб 
Магілёўскай губерніі – 89 старонак, прысвечаных выключна гісторыі 
і культуры яўрэяў! 

Ён даў неверагодны гістарычны агляд з часоў Старажытнага Ізраіля, 
асобна вылучыў гісторыю яўрэяў у Рэчы Паспалітай, падрыхтаваў асоб-
ны раздзел, прысвечаны іх побыту і асаблівасцям жыцця, вызначыўшы 
дзевяць іх галоўных рысаў, якія адрозніваюць яўрэяў ад беларусаў. 
Аўтар даў кароткую характарыстыку так званай «пантофліявай пош-
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це», вылучае і апісвае віды яўрэйскіх брацтваў [7, с. 735–736]. А. Дэмба-
вецкі першы з даследчыкаў падрабязна апісаў знешні і ўнутраны выгляд 
яўрэйскага дома, змястоўны аналіз яўрэйскай кухні з  назвамі блюдаў 
і рэцэптурай (трэба зазначыць, што частка матэрыялаў паўтарае слова 
ў слова ранейшыя тэксты, напрыклад Шпілеўскага) [7, с. 745–748].

Адзін з  буйнейшых этнографаў рубяжа ХІХ–ХХ ст., Е.  Р.  Раманаў, 
у фундаментальным аглядзе Віцебскай губерніі ў 1898 г. мімаходзь даў 
невялічкую ўзгадку аб яўрэях, дзе падаў самыя агульныя звесткі. Гэта 
крыху здзіўляе, бо сам аўтар фіксуе, што яўрэяў было 11 % ад усяго на-
сельніцтва, а іх доля ў гарадах складала 45 % [13, с. 97–98]. 

Другі выбітны беларускі этнограф П.  В.  Шейн у  сваёй знакамі-
тай працы пра традыцыйную культуру беларусаў «Матэрыялы для 
вывучэння побыту і  мовы рускага насельніцтва паўночна-заходняга 
краю» не дае спецыяльных матэрыялаў пра яўрэяў, аднак прыводзіць 
казку «Мужык Раман і жыды», якая па свайму сэнсу не адрозніваецца 
ад былічкі ў  працы Крачкоўскага – мужык-беларус падманвае хітрых 
і сквапных яўрэяў [19, с. 300–304]. 

У пачатку ХХ ст. кароткія звесткі аб яўрэях Сенненскага уезду даў 
К. Анікіевіч: статыстычныя дадзеные і агульнавядомыя звесткі аб знеш-
нім выглядзе і занятках [1, с. 105]. 

Некалькі былічак пра яўрэяў прывёў Е. Р. Раманаў у працы «Ма тэ-
рыялы па этнаграфіі Гродзенскай губерніі» – «Жыд-ваяка», «Жыдоўскія 
страхі». Як і ў матэрыялах П. В. Шэйна у іх у сатырычнай форме падаюц-
ца агульныя этнічныя стэрэатыпы аб яўрэях – іх сквапнасці, хітрасці 
і інш. [11, с. 330; 382] 

Другой этнічнай меншасцю, якая выклікала значную ўвагу этногра-
фаў і  краязнаўцаў Беларусі сталі русскія стараабрадцы. Варта падкрэс-
ліць, што большасць аўтараў называе іх менавіта «велікаросамі», «рускімі» 
і толькі затым, па тэксту ўдакладняе, што гаворка ідзе пра старабрадцаў.

М. Анімелле, У. Сыракомля і П. Шпілеўскі не ўзгадвалі стараабрад-
цаў. Першы апісваў рэгіён, дзе яны не жылі, а апошнія проста не праяз-
джалі праз іх пасяленні. А вось Без-Карніловіч, чыя праца рэпрэзен-
тавала афіцыйную думку ў  дачыненні да Беларусі і  была надрукавана 
ў трох аддзяленнях імператарскай канцэлярыі, лічыў, што «народанасе-
ленне Беларусіі складаецца з  асобных плямён Расіян-стараабрадцаў, 
Латышоў, Лютэран, Беларусаў і  Яўрэяў» [3, с.  237]. Пад расіянамі ён 
разумеў выключна «стараабрадцаў ці раскольнікаў». Адным з першых 
даў даволі развёрнутую гісторыі міграцыі на беларускія землі, узгадаў 
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пра дзве «выганкі» стараабрадцаў з Веткі (у 1735 г. Я. Сыціна, у 1764 г. 
Я.  Маслава). Гістарычны вобраз стараабрадцаў у  М. Без-Карніловіча 
хутчэй негатыўны: «…для спынення зла, якое магло б адбыцца ў народ-
зе ад распаўсюджвання ў ім розных раскольнічых сект і крывых плят-
карстваў, шкодных для маральнасці і Праваслаўнай веры…» [3, c. 237]. 
Аднак напрыканцы апісання ён робіць даволі пазітыўную выснову: 
«Стараабрадцы цвярозыя, упраўныя, працавітыя, але ганарлівыя і неда-
верлівыя; сярод іх сумленнае слова сапраўдней усякіх пісьмовых абавя-
зацельстваў. У хатах і адзежы выконваюць чысціню і ахайнасць; любяць 
жыць у  дастатку, займаюцца домабудаваннем, пчалярствам, ізвозам; 
па вёсках скупляюць мёд, воск, сушаныя белыя грыбы, палатно, ніткі; 
у  памешчыкаў у  садках закупляюць яблыкі, грушы, ягады: развозяць 
іх па гарадах і мястэчках разам з гароднінай, займаюцца гародніцтвам 
у прадмесцях гарадоў» [3, с. 240].

Сакратар Віцебскага губернскага статыстычнага камітэта А. Семян-
тоўскі вылучаў стараабрадцаў сярод народаў славянскага племені (бела-
русаў і палякаў). Прычым Семянтоўскі называў стараабрадцаў вяліка-
рускімі, аднак дадаваў, што да іх трэба таксама далучыць розныя групы 
рускіх (палонныя, беглыя, мігранты і інш.), якія прыязджалі ў розныя 
гістарычныя часы.

Аднак асноўная ўвага надавалася А.  Семянтоўскім менавіта ста-
раабрадцам. Негледзячы на пэўныя стэрэатыпныя хібы ў  адносінах 
да беспапоўцаў паўтораныя ім: «…раскольнікі не прызнаюць святасці 
шлюбу і  наогул мала шануюць шлюбную сувязь; жанчыны-расколь-
ніцы, у сваю чаргу, не надаюць вялікай каштоўнасці дзявоцтву і шлюб-
най вернасці; так званы звальны грэх паміж імі справа звычайная…» 
[14, с. 20]. Ён вылучыў некаторыя рысы іх культуры, што засталіся да 
сённяшняга часу: антрапалагічнае адрозненне і адзеннем, хаты вонкава 
і знутры таксама былі рознымі. Так, ён пісаў (дарэчы паўтараючы словы 
святара Волкава), што «раскольнікі ў Віцебскай губерніі сяліліся на пу-
стых мейсцах памешчыцкіх памесцяў... выбіраючы пераважна месцы 
лясістыя, самыя глыбокія і  адасобленныя трушчобы» [14, c.  17]. Вар-
та прыгадаць, што менавіта ў працы А. Семянтоўскага быў змешчаны 
фотаздымак стараабраднікаў Віцебскай губерніі. Ён зроблены знатным 
беларускім фатографам Міхаілам Францавічам Кусцінскім спецыяльна 
да вядомай Усерасійскай этнаграфічнай выставы 1867 г. 

Ю. Ф.  Крачкоўскі пры апісанні ярмаркі ў  Міёрах узгадваў стараа-
брадцаў, якія прадавалі там яблыкі, пернікі і  булкі [10, с.  155]. Што 
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датычыцца А. Кіркора, то ён называў стараабрадцаў велікаросамі. Ас-
ноўны тэзіс Кіркора нагадвае тэкст Семянтоўскага, нават у  нечым 
паўтарае яго з большага [8, с. 284]. Аднак значнай увагі стараабрадцам 
ён не надае, абмяжоўваючыся фактычна адной старонкай тэкста.

Старанна і  крапатліва апісаў стараабрадцаў Беларусі А.  Дэмба-
вецкі, прысвяціўшы ім 25 старонак тэксту [7, с.  653–678]. Як у  дачы-
ненні да яўрэяў, Дэмбавецкі дае самы вялікі нарыс па стараабрадцам 
сярод усіх этнографаў і краязнаўцаў. Аўтар даў шырокі і вельмі падра-
бязны гістарычны агляд засялення Веткі, потым паўтарыў тэзіс аб ан-
трапалагічным і культурным адрозненні папоўцаў ад беларусаў. Трэба 
адзначыць, што Дэмбавецкі фактычна першы падняў пытанне аб мо-
цнай эканамічнай зацікаўленасці шляхты ў міграцыі стараабрадцаў [7, 
с.  664–665]. Вельмі падрабязна аўтар апісвае промыслы і  заняткі ста-
раабрадцаў, асобна вылучыўшы гандаль, адыходны промысел, ізвоз, 
земляробства, садаводства і агародніцтва, промысел судоўніцтва і ло-
цманства, плотніцтва, будаўніцтва і іншых відаў працы [7, с. 668–671]. 
Значнае месца ў апісанні належыць семейным абрадам папоўцаў – на-
родзінам, вяселлю і пахаванню. Так падрабязна і навукова ніхто з этно-
графаў і краязнаўцаў ХІХ ст. стараабрадцаў не вывучаў.

Е. Р. Раманаў, таксама паўтараючы назву «велікаросы», падае цалкам 
агульные звесткі аб стараабрадцах Віцебскай губерніі, аднак, спасыла-
ючыся на артыкул князя В. М. Далгарукава ў «Віцебскіх губернскіх ве-
дамасцях» за 1890 г. фіксуе падазрэнні ў разбоях, рабаваннях і канкрад-
стве [13, с. 101]. 

К. Т. Анікіевіч таксама падае агульныя звесткі аб стараабрадцах, да-
даўшы новае пра мадэлі і  працэс стварэнне хутароў: «…Яны жывуць 
<…> калі-некалі асобна ў  пасёлку ці пачынке, пабудаванай у  свій час 
у лесе і якія маюць назву ад заснавальніка яго, якога-небудзь Думіна, 
Гарэлава г. д. …» [1, с. 104–105].

У матэрыялах аб этнаграфіі Гродзенскай губерніі Е. Р. Раманаў па-
дае былічку аб стараабрадцах – «Маскаль-касар» [11, с.  381]. У  сучас-
ным этнаграфічным палявым матэрыяле фіксуецца тэрмін «маскаль» 
як вядомы беларускі экзаэтнонім, якім беларусы называлі русскіх стара-
абрадцаў поўначы Беларусі [5, с. 58–59].

Практычна ўсе даследчыкі звярталі таксама ўвагу на цыганскую 
меншасць, якая настолькі моцна адрознівалася сваім знешнім выглядам 
і  качавым ладам, а  таксама моцна адрознымі заняткамі, што актыўна 
ўвайшла ў беларускі традыцыйны фальклор у якасці класічнага «чужын-
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ца», якой палохалі дзяцей, якія аццянялі нормы маралі. Постаць цыгана 
ўвайшла ў калядныя рытуалы, вясельны абрад і стала абавязковым эле-
ментам беларускай батлейкі.

М. Анімеле ў адной з самых ранніх прац аб традыцыйнай культуры 
беларусаў апісаў практыку сялян звартацца за варажбой да цыганак, 
якія за вялікую ўзнагароду і праз маніпуляванне падманваюць іх. Аднак 
аўтар падкрэсліваў, што з кожным годам такое легкаверства змяншаец-
ца [2, с. 216–217].

Даволі часта ўзгадваў цыган у  сваіх падарожных нататках 
П.  М.  Шпілеўскі, адным з  першых пераказваючы наратыў аб цыган-
скім каралі ў Міры, яго выбарах і гісторыі іх з’яўлення на беларускіх 
землях [18, с.  70–73]. Падаючы гэтыя звесткі, ён фактычна паўтараў 
тэзісы вядомага польскага гісторыка XVIII  ст. Т.  Чацкага і  віленска-
га даследчыка І. Даніловіча. П. М. Шпілеўскі апісаў іх знешні выгляд, 
асноўныя заняткі, аднак зрабіў гэта ў такім каланіяльным стылі, што 
складаецца ўражанне, што сам ён уласна з  імі не кантактаваў, а  калі 
і бачыў, то толькі здалёк: «Жывучы качавым ладам, яны падобны да 
дзікуноў» [18, с. 74].

А.  Семянтоўскі падаў статыстычныя дадзеныя па Віцебскай гу-
берніі, налічыўшы 177 цыган, у асноўным пражываючых у Лепельскам 
і Гарадокскім уездах. Ён адзначае цікавы момант, звязаны з рэлігійнас-
цю цыган, фіксуючы, што частка з іх мае каталіцкае веравызнанне [14, 
с. 58]. Таксама ён паўтарыў існуючыя негатыўныя этнічныя стэрэатыпы: 
«Як мужчыны, так і  жанчыны гэтага племені, схільныя да вараўства, 
пьянства, а апошнія да распусты ў самых цынічных формах» [14, с. 58]. 
Дадае за Шпілеўскім агульныя веды пра заняткі цыган. Таксама ён звяр-
нуў увагу на выкарыстанне паміж сабой цыганской мовы, але і веданне 
рускай.

Ю. Ф. Крачкоўскі зафіксаваў казку пра цыган, у якой цыганка пад-
манула беларуску і выставіла яе перад суседкай смешнай [10, с. 209]. 

А. Кіркор абмежаваўся невялічкай узгадкай: «па ладу жыцця і но-
равам цыгане нічым не адрозніваюцца ад цыган у  іншых мейсцах…» 
[8, с. 284].

А. Дэмбавецкі таксама і ў адносінах да цыган адрозніваецца фунда-
ментальнасцю – 15 старонак рознабаковай і разнастайнай інфармацыі. 
Ён дае антрапалагічнае апісанне, расказвае пра рэлігійнасць, харак-
тарызуе жыллё, ежу і адзенне. Варта адзначыць адрозненні ў апісаннях 
цыган і  іх адзення Шпілеўскага, напрыклад, які апісвае іх як нішчых 
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і абарванцаў, і Дэмбавецкага, што дае цалкам нармальны малюнак іх ад-
зення. Пры апісанні комплекса ежы ён падаў інфармацыю аб ужыванні 
цыганамі падалі на падставе прынцыпу: «…паўшую жывёлу Бог забіў» 
[7, с. 680]. Аўтар таксама вельмі падрабязна патлумачыў алгарытм за-
няткаў цыган на простых жыццёвых гісторыях, чаго таксама не знайсці 
ў іншых этнографаў і краязнаўцаў [7, с. 683–691]. Таксама А. Дэмбавецкі 
апісаў абрады сямейнага цыкла – радзіны, вяселле і пахаванне, чаго ў ін-
шых не было.

П. В. Шэйн занатаваў некалькі казак і былічак пра цыган («Мужык, 
цыган і  немец», «Цыган і  поп», «Мужык і  цыган», «Цыган і  селянін», 
«Цыган і  гаспадар»), у  якіх у  гумарыстычнай форме адлюстравана 
мадэль цыганскай хітрасці, якой трэба баяцца беларусу [19, с. 331–335].

Цікавы погляд на цыган прадэманстраваў Е. Р. Раманаў у аглядзе Ві-
цебскай губерніі. Ён лічыў немэтазгодным палітыку асаджэння цыган: 
«…натуральных качэўнікаў, перанёсшых 800 гадоў ганенняў, нельга 
адразу зрабіць земляробамі. Гісторыя паказвае нам, што пераход чала-
века з адной стадыі развіцця да другой патрабуе працяглых перыядаў…» 
[13, с.  99]. Далей ён робіць яшчэ больш ліберальны погляд, які нават 
сёння не падзяляюць усе сучаснікі: «…у адносінах да гэтага народу мы 
неправыя. Цалкам не ведаючы і не імкнучыся зразумець гэтую нацыю, 
на падставе адзінкавых фактаў, мы вырашылі, што яны воры, ілгуны, 
прызвычаіліся бачыць толькі дрэнныя іх бакі, ігнарыруючы добрыя, 
і напрыканцы зусім адвярнуліся ад гэтага, не без здольнасцяў племені. 
Зразумела, што яны плацяць нам той самай манетай…» [13, с. 99]. Аўтар 
лічыць, што народны строй цыган знікае, мова моцна русіфікавана (па 
яго падліках – на пятую частку).

К. Т. Анікіевіч, апісываючы цыган Сенненскага ўезда, таксама ўжо 
пазбаўлены этнічных стэрэатыпаў: «Пры барышніцтве цыгане пра-
яўляюць выдатную знаходлівасць, калі-нікалі падманваюць, што аднак 
характэрна не толькі цыганам, а ўсім барышнікам…» [1, с. 103]. Аўтар 
падкрэслівае, што мясцовыя сяляне паблажліва адносяцца да цыган, 
прыгаварваючы: «Цыган не паган, толькі цела закапцела» [1, с. 103]. Ён 
адзначаў, што адбывалася паступовая метысацыя цыган праз змешаныя 
шлюбы, а таксама знікала традыцыйнае адзенне.

У 1911 г. вядомы этнограф А. К. Сержпутоўскі ў сборніку казак бела-
русаў-палешукоў надрукаваў некалькі з іх пра цыган («Цыган», «Мужык 
і цыган»), у якіх беларусы таксама метка пакрэслівалі іх схільнасць да 
хітрыкаў [13, с. 99].
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Яшчэ адной этнічнай меншасцю, якая прыцягвала да сябе ўвагу 
культурнай экзатычнасцю былі татары. У адрозненні ад яўрэяў і цыган, 
татары разглядаліся і апісваліся выключна ў пазітыўных танах.

Адным з  першых даў іх апісанне ў  сваіх падарожных нататках 
П. М. Шпілеўскі. Ён апісвае іх у Кобрыне, Клецку, Міры, Мінску. Заўсёды 
вызначае іх знешні выгляд, заняткі агародніцтвам (з неверагоднымі да-
сягненнымі ў  гэтай сферы), апрацоўкай скур, гандлем, конегадоўлей. 
Шпілеўскі ўжо ў сярэдзіне ХІХ ст. адзначаў, што мужчыны, у адрозненні 
ад жанчын, страцілі нацыянальны касцюм [18, с. 45–48].

У. Сыракомля ў  апісаннях сваіх вандровак даволі падрабязна дае 
характарыстыкі татарам. У  адной з  яго работ знаходзіцца змястоўны 
гістарычны нарыс татар у перыяд ВКЛ і Рэчы Паспалітай [16, с. 436–444]. 
У іншай сваёй кніге ён коратка перадае асноўную тэнденцыю ў татар – 
культурнае і фізічнае прыстасаванне да беларускай культуры [17, с. 44]. 
А. Кіркор даў невялікі агляд татар у «Маляўнічай Расіі», пераказаў шы 
агульныя звесткі [8, с. 14–15].

Не меншую ўвагу заслужылі ў  этнографаў і  краязнаўцаў латышы 
і літоўцы. Адным з першых апісваў латышоў М. Анімелле. Ён указваў, 
што яны жывуць на поўначы і адрозніваюцца ад беларусаў як знешнім 
выглядам, так і мовай, заняткамі [2, с. 112–113]. 

М. Без-Карніловіч таксама коратка ўзгадвае латышоў, вылучае сярод 
іх больш развітых і цывілізаваных і лясных, якія яшчэ захавалі традыцый-
ны побыт [3, с. 263]. Ён не ўдакладняў канкрэтнае месца іх пражывання, 
абапіраючыся на агульныя словы – «каля Ліфляндскай граніцы». 

У працы А.  Семянтоўскага даволі вялікі раздзел быў прысвечаны 
літоўцам, латышам і  эстам (эстонцам). Гістарычныя нарысы па вялі-
каму рахунку носяць фантастычны характар. Цікавыя думкі аўтара аб 
ментальнасці кожнай этнічнай групы: літоўцаў ён лічыць больш ваяў-
нічымі, латышоў – памяркоўнымі і больш разумнымі, а эстаў – упарты-
мі [14, с. 29–30]. У раздзеле прыведзены фотаздымкі латыша і латышкі 
[14, с. 33; 45].

А. Кіркор прызнаўся, што вельмі цяжка вызначыць мяжу паміж бе-
ларусамі і літоўцамі. Аднак апісання культурнай сваеасаблівасці літоў-
цаў не зрабіў [8, с. 12–13]. Асобную адмысловую работу культуры латы-
шоў прысвяціў Э. А. Вальтэр. Ён даў падрабязнае апісанне традыцыйнай 
культуры латышоў Віцебскай губерніі [6]. 

Е. Р. Раманаў цікава падзяліў літоўцаў, эстаў (эстонцаў) і  латы-
шоў, разглядаючы першых дзвух як прышлыя народы, а апошніх – як 
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тыбульцаў. Прычым ніякіх аргументаў ён не падаў. Характарыстыкі 
літоўцам і  эстам ён даў кароткія і  вельмі агульныя. Латышы за-
служылі большай увагі. Е. Р. Раманаў цікава заўважыў, што мова ла-
тышоў поўная славянізмаў і яе лёгка зразумець адукаванаму чалавеку 
[13, с. 104]. Шмат аб’ёму тэксту ён прысвяціў вызначэнню тэрыторыі 
пражывання латышоў, аднак, прыводзячы розных аўтараў, напісаў аб 
гэтым цяжка для разумення. Культуру латышоў амаль не закранаў, 
вызначаючы, што былі земляробамі, а жанчыны займаліся ткацтвам 
[13, с. 104].

Палякі этнографамі і  краязнаўцамі амаль не закраналіся. Да кан-
ца ХІХ ст. гэта тэма мела палітычны характар. Аднак з канца 1870-х гг. 
пытанне пачало зноў ўздымацца. Асобны невялічкі раздзел прысвяціў 
палякам А. Семянтоўскі, аднак разумеў іх як апалячаных беларусаў, на-
ват і сярод шляхты. У раздзеле ім пададзены фотаздымак М. Кусцінска-
га палякаў у карчме [14, с. 25].

Е. Р. Раманаў у нарысах Віцебскай губерніі падкрэсліў, што «вызна-
чэнне палякаў у  губерніі з’яўляецца балючым мейсцам» [13, с. 88]. Ён 
выказаў супраціў тэорыі аб вызначэнні палякаў праз каталіцтва ці поль-
скую мову.

Таксама невялікая колькасць аўтараў звярнула ўвагу на немцаў 
на беларускіх землях. Некалькі слоў яны заслужылі ад Е. Р. Раманава, 
які звязаў іх распаўсюджанне з будаўніцтвам чыгунак і скупкай пасля 
паўстання 1863 г. канфіскаваных памесцяў [13, с.  96]. К.  Т.  Анікіевіч 
таксама падкрэсліваў познюю міграцыю немцаў на беларускія землі 
і лютэранскі характар іх рэлігіі [1, с. 104].

Такім чынам, можна зрабіць наступныя высновы. Спецыяльных 
прац, прысвечаных ці асобнай этнічнай меншасці ці ўсім разам бела-
руская этнаграфія ў XIX – пачатку ХХ ст. не дачакалася. Фактычна пер-
шымі спецыяльнымі працамі сталі работы З.  Бядулі «Жыды на Бела-
русі» (1918 г.), Я. Гембіцкага «Да пытаньня аб сацыяльна-эканамічным 
стане беларускіх татар у сярэднявеччы»(1929 г.) і М. Пецюкевіча «Ар-
хаічныя (прымітыўныя) рысы ў  народнай культуры стараабраднікаў 
Браслаўскага павета» (1938 г.). 

Тым не менш, практычна ва ўсіх этнарафічных працах, нават 
прысвечаных выключна фальклору беларусаў, сустракаюцца ўпаміны 
пра этнічныя меншасці. Гэта сведчыць і пра сталую ролю культуры эт-
нічных меншасцей у культуры беларусаў, так і  імкненні адлюстраваць 
беларускасць на фоне сваеасаблівасцей «чужынцаў».
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Звяртае на сябе ўвагу таксама той факт, што працы з больш знач-
най доляй матэрыялаў пра этнічныя меншасці Беларусі прысвечаны 
канкрэтнай тэрыторыі (Семянтоўскага пра Віцебскую губернію і Дэм-
бавецкага пра Магілёўскую).

У працах ХІХ ст. з’явіліся і першыя малюнкі і фотаздымкі прадстаў-
нікоў этнічных меншасцей – рускіх стараабрадцаў, цыганоў, літоўцаў 
і латышоў («Яўрэй, прадавец дзічыны з г. Магілёва» і «Літоўская яўрэй-
ская карчма» у  Дэмбавецкага, «Латышы Дзінабургскага ўезда» і  яшчэ 
два малюнка латышоў у А. Кіркора, фотаздымак М. Кусціцкага «Вялі-
карусы», «Палякі», «Латыш», «Латышская жанчына» у  Семянтоўскага, 
фотаздымкі Веляціцкага «Група Лапатніцкіх цыган», «Сененскі яўрэй 
Айзік Славін», Ф. Галавача «Цыганская сям’я ў шатра» у К. Анікіевіча).

Асноўную ўвагу даследчыкі надалі рускім стараабрадцам, яўрэям, 
латышам, цыганам і  татарам. Безумоўна, гэта звязана з  відавочнымі 
адрозненнямі ад навакольнага мясцовага насельніцтва. Групы, ідэнты-
фікацыя якіх была ўскладнена ці палітызавана, выклікалі значна меней 
увагі. Практычна не аналізаваліся палякі, літоўцы і украінцы.

Таксама варта ўказаць заўважнае паляпшэнне якасці матэрыялу аб 
этнічных меншасцях на рубяжы ХІХ – пачатку ХХ ст. Асобна неабходна 
вылучыць работу А. Дэмбавецкага, якая адрозніваецца ад іншых сваёй 
грунтоўнасцю і глыбінёй.

Варта таксама прыгадаць з’яўленне напрыканцы ХІХ ст. сярод бела-
рускіх этнографаў прымардыялістскіх установак і разумення працэсу-
альнасці ў тэорыі этнічнасці, перадусім, у дачыненні палякаў і літоўцаў.
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«В ЛИТВЕ: КРИТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД  
НА ЛИТОВСКУЮ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЮ» (1910 Г.) 

КАК ИСТОЧНИК СМЕНЫ ЖЕНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

«IN LITHUANIA: A CRITICAL VIEW  
OF THE LITHUANIAN INTELLIGENTSIA» (1910)  

AS A SOURCE OF A CHANGE IN FEMALE IDENTITY

В статье особое внимание уделяется анализу книги «В Литве: критический 
взгляд на литовскую интеллигенцию» как источнику анализа смены женской 
идентичности. 

Ключевые слова: литовская интеллигенция; идентичность; критика. 

The article focuses on the analysis of the book «In Lithuania: A Critical Look at the 
Lithuanian Intellectuals» as a Source of Analysis of the Change in Female Identity

Keywords: Lithuanian intelligentsia; identity; criticism.

В национальном литовском дискурсе начала XX века уже сложи-
лась совсем иная ситуация – женщин в  визии будущего литовской 
нации видели не только (или не столько в роли) жены и матери1, но 
воспринимали как партнера в  общественной деятельности. Женщи-

1 На протяжении XIX в. в национальном литовском дискурсе особое вни-
мание уделялось проекту создания национальной семьи, в  котором женщине 
отводилась особенная роль. Подробнее см. [10].


