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царевичу за освобождение) не позволяют нам с современной точки зрения 

отождествлять его с абсолютным негативом. 
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РЕЗЮМЕ 

Статья посвящена изучению особенностей модификации образа Кощея Бессмертного в 

русском фэнтези XXI в. В статье выделены и проанализированы две противоположные тенденции 

модификации образа Кощея: антропоморфизация и антиантропоморфизация.  

 

SUMMARY 

The article is devoted to the study of the peculiarities of modification of the image of Koshchey the 

Immortal in Russian fantasy of the XXI century. The article analyzes two opposing tendencies of 

modification of Koschey’s image: anthropomorphization and anti-anthropomorphization. 

 

Аўсейчык У. Я. 

АСАБЛІВАСЦІ ГАСПАДАРЧЫХ ЗАНЯТКАЎ СТАРАВЕРАЎ ПАДЗВІННЯ 

(ПА МАТЭРЫЯЛАХ 2-Й ПАЛОВЫ ХІХ – ПАЧАТКУ ХХ СТ.) 
Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт 

(Паступіў у рэдакцыю 06.03.2019) 

 

Для даследавання праблем этнічнай гісторыі народаў, у тым ліку асобных 

этнічных груп, якой з’яўляецца стараверскае насельніцтва Падзвіння, каштоўнай 

крыніцай з’яўляецца матэрыяльная культура. Як сведчаць этнаграфічныя матэрыялы, 

у сферы матэрыяльнай культуры рускія стараверы значна адрозніваліся ад мясцовага 

беларускага насельніцтва. Матэрыяльная культура этнасу (або асобнай этнічнай 
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групы), якая фарміруецца пад уплывам розных фактараў, утрымлівае характэрныя 

рысы этнічнай культуры. Нават нягледзячы на імклівыя тэмпы эвалюцыі 

традыцыйнай культуры, якія асабліва інтэнсіўна праяўляліся з сярэдзіны ХХ ст., 

элементы матэрыяльнай культуры працягваюць захоўваць этнічную спецыфіку. 

Важным пры даследаванні этнакультурных працэсаў асобных этнічных груп, 

якія пражываюць у іншаэтнічным асяроддзі, з’яўляецца тая акалічнасць, што 

традыцыі захоўваюцца на працягу доўгага перыяду і нават у тых выпадках, калі 

істотна змяняюцца ўмовы жыцця. Гэтая рыса з’яўляецца карыснай пры даследаванні 

этнакультурных працэсаў. Дзякуючы такой уласцівасці традыцыі з’яўляецца 

магчымасць не толькі «па пэўных этнічных асаблівасцях устанавіць, да якой групы і 

да якога народа належыць той ці іншы калектыў» [9, с. 159], але і прасачыць 

эвалюцыю яго традыцыйнай культуры (нават па больш позніх стадыях развіцця). 

У дадзеным артыкуле разглядаюцца гаспадарчыя заняткі старавераў Падзвіння 

на аснове этнаграфічных і гістарычных крыніц 2-й паловы ХІХ – пачатку ХХ ст. 

Аналіз названай праблематыкі з’яўляецца важным аспектам у даследаванні 

этнакультурнай спецыфікі старавераў Беларусі ў дыяхроннай перспектыве. 

Пры апісанні гаспадарчай дзейнасці старавераў Падзвіння даследчыкі ХІХ – 

пачатку ХХ ст. нярэдка ўказвалі найбольш спецыфічныя і выразныя рысы іх 

культуры, але не ўключалі поўнай характарыстыкі гаспадарчых заняткаў. Разам з тым, 

шэраг апісанняў тычыцца толькі старавераў-мяшчан, якія на той час складалі меншую 

частку стараверскага насельніцтва. Такія даследаванні таксама не даюць поўнай 

карціны. У гэтым плане паказальным з’яўляецца апісанне гаспадарчых заняткаў 

старавераў Беларусі, зробленае М. Без-Карніловічам у сярэдзіне ХІХ ст. Па назіраннях 

даследчыка, стараверы «займаюцца будаўніцтвам хат, пчалярствам, возніцтвам; па 

вёсках скупляюць мёд, воск, сушоныя баравікі, палотны, напоі; у памешчыкаў у садах 

закупляюць яблыкі, грушы, ягады: развозяць іх па гарадах і мястэчкам разам з 

гароднінай з найманых у прадмесцях гародаў» [3, с. 240]. У той жа час ён не апісвае 

сельскагаспадарчую дзейнасць стараабраднікай, якая ў іх з’яўлялася асноўнай. 

У многіх этнаграфічных апісаннях ХІХ – пачатку ХХ ст. амаль не згадваецца 

сельскагаспадарчая дзейнасць старавераў. І толькі пры больш сур’ёзным даследаванні 

характару гаспадарчай дзейнасці з выкарыстаннем статыстычных даных даследчыкі 

адзначаюць вялікую прадстаўленасць у структуры гаспадарчых заняткаў старавераў 

якраз земляробства [18, с. 206]. Як вынікае са статыстычных даных, большая частка 

старавераў Падзвіння была сялянамі. Матэрыялы перапісу 1897 г. сведчаць, што ў 

Віцебскай губерні стараверы, якія пражывалі ў сельскай мясцовасці, складалі 

асноўную частку ад усіх старавераў рэгіёна (91%), у той жа час стараверы-гараджане – 

толькі 9% [16, с. 74]. 

Перасяленне рускіх сялян на Падзвінне, выкліканае рэформай патрыярха 

Нікана, не прынесла істотных змен для іх гаспадарчай дзейнасці. У кліматычным 

плане новыя землі мала адрозніваліся ад ранейшага месца жыхарства. А таму 

асноўным заняткам, як гэта вынікае з аналізу этнаграфічных і статыстычных 

матэрыялаў, у іх заставалася земляробства. Па сведчанні праваслаўнага святара 

В. Волкава, першапачаткова стараверы ў Віцебскай губерні сяліліся у памесцях 

шляхты на месцах, што пуставалі; землях, якія належалі ўніяцкім і каталіцкім 

манастырам; выбіралі пераважна месцы лясістыя, самыя глыбокія і адасобленыя 
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трушчобы [5, с. 51]. Такая асаблівасць абумоўлена ў значнай ступені імкненнем 

старавераў да самаізаляцыі і мінімалізацыі кантактаў са знешнім светам. Імкнучыся па 

магчымасці менш судакранацца з «антыхрыставым светам» і «апаганенай 

антыхрыстам царквой» [19, с. 707], яны жылі ізалявана, замкнёнымі абшчынамі. А 

таму сяліліся пераважна ў цяжкадаступных месцах, як, напрыклад, стараверы вёскі 

Дрысвяты Браслаўскага раёна, якія да пачатку XX ст. жылі на востраве. А жыхары-

стараверы вёскі Пашавічы Браслаўскага раёна і зараз жывуць на паўвостраве, куды 

дабрацца даволі складана [10, с. 135; 15, с. 327]. 

Нават у канцы ХХ – пачатку ХХІ ст. сярод мясцовага беларускага насельніцтва 

рэгіёна захоўваецца вобраз старавераў, якія сяліліся ў цяжкадаступных месцах, 

высякаючы лясы і расчышчаючы тэрыторыю для свайго паселішча, тым самым не 

выцясняючы мясцовае насельніцтва: «Ну як свякрова расказывала: тут пасяліўся 

первы маскаль. Трі браты было: на малым узгор’е, на бальшым і тут. Тут раней лясы 

былі і мядзведзі дажа. Эта ж цяпер нет нічога» [21, с. 762]. 

На першых этапах пасялення на тэрыторыі Беларусі стараверы імкнуліся весці 

гаспадарку, блізкую да натуральнай (з-за рэлігійных перакананняў забаранялася мець 

шырокія зносіны з нестараверамі). Аднак ужо ў ХІХ ст., як сведчаць крыніцы, 

структура гаспадарчай дзейнасці істотна мяняецца.  

Пераважная большасць старавераў Падзвіння была сялянамі, і асноўнай формай 

іх заняткаў з’яўлялася земляробства [12, с. 189; 16, с. 74; 18, с. 206; 13, с. 65]. Паўсюль 

у іх была пашырана трохпольная сістэма севазвароту з рэдкімі выпадкамі падсеву 

канюшыны на яравым полі. Шматпольная сістэма сустракалася ў больш заможных 

стараабраднікаў. Са збожжавых больш пашырана было жыта. З-за асаблівасцяў глебы 

Падзвіння такі выбар быў апраўданы. Жыта не з’яўляецца пераборлівай культурай, 

яго вырошчванню адпавядалі і кліматычныя ўмовы Віцебшчыны. Акрамя жыта, 

стараабраднікі сеялі авёс і ячмень. Значную частку ячменю віцебскія стараабраднікі 

аддавалі на бровары. Тэхналогію вырошчвання аўса стараабраднікі, верагодна, 

перанялі ад сялян Смаленшчыны. Гэтая расліна добра пераносіла вільготнае і 

халоднае надвор’е, давала нядрэнныя ўраджаі на падзолістых землях. Аднак пасяўныя 

плошчы аўса былі значна меншыя, чым плошчы пад жыта [6, с. 151 – 152]. 

Віцебскія стараверы вялікую ўвагу надавалі таксама вырошчванню лёну. Пра 

гэта неаднаразова паведамлялі даследчыкі 2-й паловы ХІХ ст. Значную частку яго 

сеялі на продаж [20, с. 21]. Сеялі лён часцей за ўсё на палях з-пад канюшыны, дзеля 

гэтага арандавалі памешчыцкія землі: лён тут даваў добры ўраджай, а значыць, і 

добрую грашовую падтрымку гаспадарцы. Па сведчанні А. Гарбацкага, інтэнсіўна 

вырошчвалі лён у 1-й палове XIX ст. на Браслаўшчыне. У Браслаўскім павеце 

ільнаводства было распаўсюджана ў такіх маёнтках, як Дрысвяты, Лакіны, Відзы 

Альбрахтоўскія, Відзы Лоўчынскія, Кавалёва, а таксама на землях Дубінаўскага 

староства і Залескага вайтоўства [6, с. 152]. 

Стараверы займаліся таксама агародніцтвам і садаводствам. Як сведчаць 

крыніцы, у Віцебскай губерні стараверы складалі значную частку ўсіх агароднікаў. 

Акрамя таго, яны арандавалі землі вакол гарадоў, нярэдка ў сёлах. Агародніцтва было 

развіта таксама і ў старавераў-мяшчан [4, с. 176 – 177]. Неаднаразова ў крыніцах 

сустракаецца апісанне, што ў 2-й палове ХІХ ст. менавіта стараверы больш актыўна 

займаліся садаводствам і агародніцтвам: «Агародніцтва развіта паўсюдна, для 
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мясцовых патрэб, а ў горадзе Віцебску і іншых вялікіх гарадах губерні садаводствам і 

агародніцтвам займаюцца спецыяльна з камерцыйнымі мэтамі з вялікім поспехам 

стараверы» [14, с. 329]. К. Анікіевіч, апісваючы гаспадарку старавераў Сенненшчыны, 

пазначаў, што характэрнай рысай стараверскай сядзібы былі «за дамамі садзікі, дзе ў 

больш заможных стаялі вуллі пчол, але мёдам яны не гандлююць, а спажываюць яго 

на свой уласны ўжытак; на агародах усялякая агародніна, якой яны гандлююць» [1, с. 

105]. Вырошчвалі пераважна агуркі, капусту, рэпу, рэдзьку, цыбулю [1, с. 105; 7, с. 

274]. 

Акрамя земляробства рускія сяляне-стараверы займаліся і жывёлагадоўляй. Але 

гэтая галіна гаспадаркі да пачатку ХХ ст. не атрымала ў іх, як і ў мясцовага 

беларускага насельніцтва, самастойнага развіцця. Жывёлагадоўля была закліканая, у 

першую чаргу, задавальняць патрэбы сялян у цяглавай сіле, неабходнай для 

земляробства, арганічным угнаенні і прадуктах харчавання. Але больш заможныя 

стараверы часам набывалі жывёлу добрай пароды нават за межамі Расійскай імперыі 

[9, с. 144]. Асаблівая ўвага надавалася цяглавай жывёле. Даследчыкі ХІХ ст. 

адзначалі, што ў старавераў Віцебскай губерні коні добрыя, сытыя, у адрозненне ад 

коней мясцовых сялян [9, с. 148]. 

Стараверы былі занятыя не толькі ў сельскай гаспадарцы. У 2-й палове ХІХ ст., 

асабліва пасля адмены прыгоннага права і буржуазных рэформ, колькасць старавераў 

значна павялічваецца ў гарадах Падзвіння. Як сведчаць матэрыялы даследавання 

А. Гарбацкага, ужо ў сярэдзіне ХІХ ст. на гэтых тэрыторыях доля старавераў, якія 

займаліся гандлем і рамёствамі істотна узрастае. Разам з тым, павялічваецца і 

колькасць заможных купцоў і гандляроў з ліку старавераў [6, с. 113].  

Рамесныя і прамысловыя заняткі старавераў Падзвіння былі прадстаўлены не 

толькі ў гарадах, але і ў сельскіх населеных пунктах: «Сярод старавераў, якія жывуць 

у сёлах і вёсках, пераважная большасць занятая земляробствам, але наогул яны не 

маюць нязменнай схільнасці да земляробства, ахвотна змяняючы яго на іншыя 

промыслы» [18, с. 206]. Найбольшае значэнне мелі так званыя здабыўныя промыслы – 

збіральніцтва, паляўніцтва, рыбалоўства, пчалярства і лясныя промыслы [1, с. 105; 3, 

с. 189; 7, с. 275]. На Віцебшчыне стараверы займаліся і адыходнымі промысламі: 

лоўляй рыбы, возніцтвам, цяслярствам, вырабам цэглы, вязаннем рыбалоўных сетак. 

Акрамя таго, значны даход атрымлівалі ад капання равоў і працы на чыгунцы. У 2-й 

палове XIX ст. у Новааляксандраўскім павеце значны даход стараверам прыносіла 

рыбалоўства, а таксама лоўля ракаў, якія прадаваліся за мяжу [6, с. 153]. 

З поспехам стараверы на Падзвінні займаліся і рознымі рамёствамі. Так, яшчэ ў 

1-й палове XIX ст. у Відзах сярод старавераў-рамеснікаў былі вядомы тыя, хто 

вырабляў скуры, кавалі, цесляры і распілоўшчыкі дошак, краўцы і г.д. [6, с. 153; 7, с. 

275]. Па сведчанні А. Семянтоўскага, стараверы ў рэгіёне выраблялі цэглу, вялі 

«лясную прамысловасць» [20, с. 21]. 

Акрамя вырошчвання лёну на продаж, стараверы Падзвіння выкарыстоўвалі яго 

для ўласных патрэб у ткацтве, а з вытканага матэрыялу выраблялі не толькі адзенне, 

але прасціны, накідкі і ручнікі. Адметныя рысы маюць менавіта ручнікі старавераў. 

На Віцебшчыне выяўлены адзінкавыя ўзоры ручнікоў з выявамі сусветнага дрэва, 

вышываныя ў старажытнай тэхніцы двухбаковага шытва-«роспісу» і выкананыя ў 2-й 

палове ХІХ ст. Ручнікі паходзяць з заходніх раёнаў Віцебскай вобласці: 



188 

Шаркаўшчынскага, Верхнядзвінскага, Міёрскага. Ёсць усе падставы сцвярджаць, што 

яны звязаны з культурай рускіх старавераў. У іншых рэгіёнах Беларусі ручнікоў 

такога тыпу не зафіксавана [21, с. 862 – 863]. 

На Падзвінні вядомыя і ручнікі старавераў з адметным чырвоным ці 

паліхромным арнаментам, выкананым у тэхніцы выбранага ткацтва. Гэтыя вырабы 

былі распаўсюджаны ў асяроддзі старавераў-беспапоўцаў рэгіёна. На захадзе 

Віцебскай вобласці і ў Лепельскім раёне бытавалі мясцовыя назвы ручнікоў такога 

тыпу: «забіраны ручнік», «заборка», «наборка», «накладны», «набіраны на доску 

ручнік», «ручнік з выкладамі», «стараверскі перабор» [21, с. 863 – 864]. 

Даволі распаўсюджаным сярод старавераў, асабліва ў 2-й палове ХІХ ст., 

становіцца гандаль. Яны часта мелі свае крамы ў гарадах і мястэчках. Добра 

наладжанай гандлёвай дзейнасцю вылучаліся стараверы ў Відзах: ім тут належала 

большасць крам [6, с. 153; 17, с. 8]. Стараверы на Падзвінні вядомы і як скупшчыкі ў 

беларускага сялянства розных тавараў, якія яны потым перапрадавалі. Віцебскія 

стараабраднікі гандлявалі не толькі ў сваёй губерні, але і за яе межамі: коньмі і 

рагатай жывёлай, птушкай, лесам і лёнам. Лес у вялікай колькасці сплаўляўся за 

мяжу. Галоўным шляхам для сплаву была рака Нёман і яе прытокі [6, с. 153; 8, с. 286]. 

У 2-й палове XIX ст. адной з важных крыніц даходу віцебскіх стараабраднікаў быў 

гандаль гусямі. Гусі мясцовай буйной даўгашыяй пароды адпраўляліся выключна ў 

Германію, дзе прадаваліся па 5-6 марак за штуку [6, с. 153]. 

Стараабраднікі Падзвіння вызначаліся грунтоўнасцю вядзення гаспадаркі і яе 

заможнасцю, за што заслужылі павагу з боку мясцовага беларускага насельніцтва. 

Гэта адзначалі даследчыкі канца ХІХ – пачатку ХХ ст.: «З ліку старавераў выходзяць 

вельмі добрыя гандляры, часам вельмі багатыя, і рамеснікі; многія займаюцца 

падрадамі; сярод тых, што жывуць у гарадах, большасць займаецца садаводствам і 

агародніцтвам. Вядучы цвярозы лад жыцця, адрозніваючыся прыроднай кемлівасцю, 

фізічнай сілай, маючы апору ў выпадку матэрыяльнай патрэбы ў сваіх адзінаверцаў, 

старавер з’яўляецца выдатным працаўніком, гандляром і падрадчыкам, які 

заслугоўвае агульнага даверу. У Заходнім краі ставяцца да старавераў з вялікай 

павагай, як да дзелавітых людзей, хоць і не заўсёды далюбліваюць» [18, с. 206]. 

Падобныя ўяўленні прасочваюцца і на падставе матэрыялаў сучасных палявых 

этнаграфічных даследаванняў: «Плотнік быў маскаль. Хадзіў, такія рамы дзелаў 

раньша ... Очэнь харошы чалавек ... Очэнь дарагі чалавек. І разьба па дзераву, усё што 

хочаш» (запісана аўтарам і У. С. Філіпенкам  у 2005 г. ад Т. Д. Маскалёвай, 1935 г. н., 

у в. Івоніна Шумілінскага р-на). Сярод мясцовага беларускага насельніцтва лічылася, 

што стараверы з’яўляюцца спрытнымі паляўнічымі і рыбаловамі: «Жыў тут такі 

Пятруха-маскалёк, дык ён нікагда без звяра ці птушаніны якой з лесу не прыходзіў, а з 

возера заўсёды рыбіну валачэць, дык гэта і не ўдзівіцельна, бо ён жа маскаль, а яны 

да гэтага дужа спрытныя» [2, с. 38]. 

Такім чынам, характарызуючы гаспадарчую дзейнасць старавераў Падзвіння, 

адзначым, што большая іх частка была занята ў сельскай гаспадарцы (земляробстве). 

У гэтай сферы яны мала адрозніваліся ад мясцовага беларускага насельніцтва. Але, 

асабліва з сярэдзіны ХІХ ст., ўзрастае колькасць тых, хто займаўся рамёствамі, 

промысламі, гандлем. На грунтоўнасць вядзення гаспадаркі старавераў рэгіёна 

пастаянна звярталі ўвагу даследчыкі ХІХ – пачатку ХХ ст. Падобнага меркавання 
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прытрымлівалася і мясцовае насельніцтва, у асяроддзі якога стараверы былі вядомыя 

як добрыя працаўнікі і заможныя гаспадары, чым і заслужылі павагу. 
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РЕЗЮМЕ  

В статье рассматриваются хозяйственные занятия староверов Подвинья на основе 

этнографических и исторических источников 2-й половины ХІХ – начала ХХ в. Приходим к выводу, 

что в обозначенный период большая часть староверов региона была занята в сельском хозяйстве 

(земледелии). В этой сфере данная этническая группа мало отличались от местного белорусского 

населения. Но с середины ХІХ в. возрастает количество тех, кто занимался ремёслами, промыслами, 

торговлей. В статье охарактеризованы сельскохозяйственные занятия старообрядцев, их ремёсла и 

промыслы. 

 

SUMMARY 

The article deals with the economic activities of the Old Believers of Dvina region on the basis of 

ethnographic and historical sources of the second half of the XIX – early XX centuries. We come to the 

conclusion that during this period most of the Old Believers of the region were engaged in agriculture 

(agriculture). In this sphere this ethnic group did not differ much from the local Belarusian population. But 

since the middle of the XIX century the number of those who were engaged in crafts, crafts and trade has 

been growing. The article describes the agricultural activities of Old Believers, their crafts and trades. 

 

Бялявіна В. М. 

ЗЕМЛЯРОБЧЫЯ ТРАДЫЦЫІ БЕЛАРУСАЎ У СУЧАСНАЙ СВЯТОЧНАЙ 

КУЛЬТУРЫ СЕЛЬСКАГА НАСЕЛЬНІЦТВА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 
Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі 

(Паступіў у рэдакцыю 14.03.2019) 

 

Земляробства з’яўлялася галоўным гаспадарчым заняткам беларусаў з глыбокай 

старажытнасці, вызначаючы характар і асаблівасці іх матэрыяльнай культуры, лад 

жыцця, працоўныя навыкі. Ад земляробства неаддзельна і мноства элементаў 

народнай духоўнай культуры. Яно спарадзіла самы багаты пласт беларускага 

фальклору і ўстойлівую сістэму абрадаў, звычаяў, магічных дзеянняў, якія 

суправаджалі хлебаробаў у святы і штодзённай працы. 

Сфарміраваўшыся за многія стагоддзі ў цесным адзінстве з рэлігійным 

светапоглядам сялян, традыцыйныя земляробчыя святы і абрады (першы веснавы 

выхад аратага ў поле, зажынкі, дажынкі), пры ўсёй іх сімвалічнасці, былі зразумелыя 

ўсім па змесце, цікавыя і ўрачыстыя па форме, упрыгожвалі і ўносілі разнастайнасць у 

сялянскае жыццё. Адначасова яны з’яўляліся магутным сродкам працоўнага і 

грамадзянскага выхавання, галоўнай функцыяй якога была пераемнасць, перадача 

новым пакаленням маральных нормаў, ідэй і духоўных каштоўнасцей мінулага, што 

забяспечвала моладзі арганічнае ўключэнне ў наяўную сістэму жыццядзейнасці 

этнасуа. 

У гады савецкай улады з народнай святочнай культуры былі выдалены 

рэлігійныя элементы. Сярод вясковага насельніцтва Беларусі склаліся і атрымалі 

шырокае распаўсюджванне новыя святы і абрады, звязаныя з пачаткам або 

заканчэннем асобных вытворчых цыклаў сельскагаспадарчых работ: Свята першай 

баразны, Свята першага снапа, Свята апошняга снапа, Свята ўраджаю. 

Абапіраючыся ў сваім станаўленні на народныя традыцыі, яны не мелі прамой 

пераемнасці з традыцыйнай абраднасцю беларусаў, уяўляючы сабой другасную 

форму культуры, у якой захоўваліся толькі некаторыя старажытныя элементы. Новыя 

святы былі санкцыянаваныя дзяржавай, праводзіліся ў калгасах і саўгасах на полі пад 


