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РАЗДЕЛ 4 

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТЕНТ  

ИССЛЕДОВАНИЯ ВОПРОСОВ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 

КРАЕВЕДЧЕСКОГО И СТРАНОВЕДЧЕСКОГО  

НАПРАВЛЕНИЙ В ТУРИЗМЕ 

 

4.1 Кантэнт вывучэння этнаграфічнай спадчыны 

беларускага Палесся ў міжваенны перыяд сродкамі фатаграфіі ў 

падрыхтоўцы сучасных спецыялістаў у галіне турызму і 

гасціннасці 

  

Згодна нарматыўных палажэнняў адукацыйнага стандарта і 

патрабаванняў вучэбных праграм па сацыяльна-гуманітарных 

дысцыплінах і спецкурсах, якія вывучаюўь студэнты – будучыя 

спецыялісты ў галіне турызму і гасціннага бізнэса, у ліку 

фарміравання і развіцця асобасных кампетэнцый у якасці важных 

задач вылучана фарміраванне асноў нацыянальнай, грамадзянскай, 

культурнай ідэнтычнасці асобы; выхаванне пачуцця грамадзянскасці і 

патрыятызму. У межах арганізацыі вучэбнай дзейнасці мэтазгодным 

з’яўляецца вывучэнне студэнтамі этнаграфічнага кампанента зместу 

гістарычнай навукі. У сувязі з гэтым пры вывучэнні гістарычнага і 

краязнаўчага кантэнта вучэбных дысцыплін, звязанага са змястоўнай 

лініяй “Заходняя Беларусь у складзе Польшчы. 1921–1939 гг.” 

карысна азнаямленне з цікавай старонкай мінуўшчыны – вывучэннем 

этнаграфічнай спадчыны насельніцтва беларускага Палесся сродкамі 

фатаграфіі ў міжваенны перыяд. Будучым спецыялістам – студэнтам 

спецыяльнасцей у галіне турызма і гасціннасці ва ўстановах 

вышэйшай адукацыі падчас вывучэння прадметаў этнаграфічнай 

накіраванасці неабходна ведаць асаблівасці (у тым ліку і культурна-

этнаграфічныя) развіцця тэрыторый, якія ў міжваенны перыяд згодна 

ўмоў Рыжскага міру апынулісь у складзе Польшчы. 

Спецыфіка палескага рэгіёна з пункту гледжання этнаграфіі 

заключаецца ў яго памежным размяшчэнні на стыку рассялення 

некалькіх славянскіх этнасаў. У сваёй міжэтнічнай узаемасувязі і 

ўзаемным ўплыве гэта абумоўлівала праяву спецыфічных рыс 

культуры і побыту насельніцтва, захаванне непаўторных форм і 

элементаў традыцыйнай культуры палешукоў. Гістарычна 

насельніцтва рэгіёна назапашвала надзвычай значны сацыяльна-

культурны вопыт, выпрацоўваючы своеасаблівую ў сваёй спецыфіцы і 

кансерватызме сістэму ўзаемадзеяння з навакольным светам. Яшчэ 

напярэдадні Першай сусветнай вайны вядомы даследчык І. Сербаў 

адзначаў, што “Палессе ўяўляе сабой надзвычай цікавую краіну не 

толькі па сваёй прыродзе, але яшчэ больш па ўзоры жыцця свайго 
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насельніка–палешука. Упарты паляшук, недаверлівы і не занадта лёгкі 

на пад’ём. Праўда, у культурным дачыненні ён ідзе наперад, але 

робіць кожны крок павольна і асцярожна. Успрымаючы ўсё новае і 

карыснае, ён у той жа час ўпарта трымаецца свайго роднага, як 

гаворыцца, дзедавага” [4]. Дынамічныя змены сацыяльна-

эканамічнага і культурнага характару, якія адбываліся ў міжваенны 

перыяд на тэрыторыі Палесся, якое ўваходзіла як і ўся тэрыторыя 

Заходняй Беларусі з 1921 г. у склад Польшчы паводле ўмоў Рыжскага 

міру, не змаглі аказаць рашучага ўздзеяння на існаваўшы традыцыйны 

гаспадарчы ўклад, дадаючы да трывалых ранейшых традыцый новыя. 

Даследчыкі культуры і побыту жыхароў Палесся на мяжы XIX–

ХХ стст. адзначалі недастатковую вывучанасць края (нават у 

параўнанні з глыбіннымі тэрыторыямі афрыканскага кантынента), 

што дазваляла вызначаць рэгіён своеасаблівай “terra incognita”, 

падкрэсліваць важнасць экспедыцыйных пошукаў. Цікавасці да 

рэгіёна і яго насельніцтва стымулявала развіццё турызму і 

папулярызацыя ведаў аб непаўторным крае праз дзейнасць 

Беларускага навуковага таварыства, Польскага краязнаўчага 

таварыства і краязнаўчых музеяў, публікацыі краязнаўчага характару 

пра Палессе ілюстраваных часопісаў “Ziemia” (“Зямля”), “Ziemia 

Pin'ska” (“Пінская зямля”). 

Ва ўмовах развіцця метадаў этнаграфічных даследаванняў 

узрастала ўвага да выкарыстання тэхнічных рашэнняў – сродкаў 

фатаграфіі, якая стала да пачатку 1920-х гг. надзвычай папулярнай. 

Традыцыі выкарыстання фатаграфіі як сродка фіксацыі і 

назапашвання этнаграфічнага матэрыялу ў навуковых даследаваннях, 

закладзеныя У. Дабравольскім, Д. Зяленіным, У. Косткай, 

І. Сербавым, А. Сержпутоўскім, ужо ў перыяд 1920-х – 1930-х гг. былі 

развіты ў экспедыцыйных даследаваннях Я. Булгака, К. Машыньскага, 

Ю. Абрэмскага, Ч. Пяткевіча і Л. Арнер Бойд [1–4]. У першай трэці 

ХХ ст. тэхнічныя рашэнні ў вобласці канструявання фотаапаратуры і 

развіццё фотадруку дазволілі стварыць такія фотаапараты, якія былі 

зручныя для выкарыстання ў экспедыцыйных умовах, што не 

засталося па-за ўвагай даследчыкаў на фоне ўзрастання папулярнасці 

мастацтва фатаграфіі ў міжваенны перыяд. 

Інстытут даследаванняў нацыянальных праблем (Instytut Badań 

Spraw Narodowościowych), а таксама Камісія навуковых 

даследаванняў усходніх зямель (Komisja Naukowych Badań Ziem 

Wschodnich) у Варшаве фінансавалі першую ў гісторыі польскай 

этнаграфічнай навукі шматгадовую стацыянарную экспедыцыю на 

тэрыторыі Беларускага Палесся, кіраўніцтва якой было даручана 

вядомаму даследчыку Ю. Абрэмскаму. На працягу чатырох гадоў 

(красавік 1934 г. – верасень 1936 г.) разам са сваімі калегамі – 
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Зыгмунтам Карыбуцякам, Станіславам Дваракоўскім і Стэфанам 

Навакоўскім, а таксама студэнтамі навуковага гуртка сацыёлагаў 

Познаньскага ўніверсітэта кіраўнік экспедыцыі вандраваў па рэгіёне, 

дзе больш за ўсё этнаграфічных матэрыялаў было сабрана ў 

Кобрынскім, Косаўскім, Лунінецкім, Пінскім і Столінскім паветах 

Палескага ваяводства, а таксама Кастапольскім, Ковельскім і 

Сарненскім паветах Валынскага ваяводства [2]. Цэнтральная база 

экспедыцыі знаходзілася ў вёсцы Альмяны Столінскага павета. 

Складзеная Ю. Абрэмскім справаздача стала асновай двух кніг пра 

Палессе – “Архаічнае Палессья” і “Школа на Палессі” [2]. Адным з 

найкаштоўнейшых элементаў у назапашаным экспедыцыяй матэрыяле 

з'яўляюцца фатаграфіі, у якіх адлюстраваны не толькі прырода 

рэгіёна, але і сацыяльна-бытавыя, рэлігійна-культурныя, абрадавыя 

асаблівасці жыцця палешукоў. Фіксацыя этнічных асаблівасцей 

мясцовага насельніцтва сродкамі фатаграфіі спрыяла рэалізацыі ў 

даследаванні прынцыпу ўдзелу вучонага-назіральніка праз эмпатыю – 

разуменне светапогляда вывучаемых этнатыпаў людзей. Метады, якія 

выкарыстоўваліся (назіранне, апытанне, гутарка, анкетаванне і г. д.), 

дазвалялі вывучаць працэс асіміляцыі палескай вёскі ва ўмовах 

сацыякультурных змен часу. Назапашаны багаты матэрыял дазваляў 

пры яго апрацоўцы зрабіць высновы пра тэндэнцыі этнічнай 

дыферэнцыяцыі, развіццё народнай культуры і сацыяльнай сітуацыі ў 

палескіх вёсках у міжваенны перыяд. Фатаграфічны матэрыял 

экспедыцыйнага даследавання адлюстроўваў адрозненні этнічных 

груп, развіццё гандлю і рамёстваў, рэлігійныя адносіны, 

традыцыйную народную культуру, развіццё патрыярхальнай сям'і і яе 

распад, новыя ўзоры паводзін (асабліва сярод моладзі), становішча 

жанчыны, знахарства і г. д.. Навуковы аналіз дазволіў Ю. Абрэмскаму 

зрабіць выснову аб унікальнасці этнанацыянальнай сітуацыі рэгіёна, 

жыхары якога пражывалі ў асяроддзі суіснавання архаічнай народнай 

культуры і культуры нацыянальнай, сярод мазаічных праяў архаізмаў 

і інавацый, якія парушалі пануючы ў грамадстве стэрэатып адсталага і 

інэртнага ў сваім замшэлым кансерватызме палешука. У нашыя дні 

больш за тысячу негатываў экспедыцыйных фотаматэрыялаў 

Ю. Абрэмскага (самая вялікая калекцыя фотаздымкаў Палесся 1930-х 

гг.) і шматлікія палявыя нататкі захоўваюцца ва ўніверсітэце штата 

Масачусэтс ў г. Амхерсце. 

Вялікі ўнёсак у даследаванне Беларускага Палесся і стварэнне 

фоталетапісу насельніцтва рэгіёна ў 1930-я гг. належыць 

амерыканскай даследчыцы і аматарцы вандровак, члену 

Амерыканскага геаграфічнага таварыства Луізе Арнер Бойд. Вынікам 

яе падарожжа на Палессю восенню 1934 г. стала існаванне значнай 

колькасці фотаматэрыялаў, якія адкрылі Заходняй Еўропе і Амерыцы 
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непаўторны каларыт прыроды “Беларускай Амазоніі” і непаўторны 

свет яе жыхароў. “Звычайна балоты апісваюцца як нешта 

экстрэмальна плоскае і манатоннае, чаго я тут не ўбачыла, так як маёй 

галоўнай мэтай былі толькі мясцовыя жыхары... якія жывуць на 

водных шляхах ці сярод іх, ствараюць сваеасаблівы этнічны 

стрыжань, які адрознівае гэтых людзей ад іншых”, – адзначала ў сваім 

дзённіку даследчыца [1]. У экспедыцыі на Піншчыне Бойд зрабіла 

каля 700 здымкаў, якія сталі асновай фотаальбома “Польская 

правінцыя” (выдадзены ў 1937 г. у ЗША). Разам са сваімі 

спадарожнікамі – географамі Станіславам Гажухоўскім і Вандай 

Рэвеньскай даследчыца падарожнічала на маторным кацэры па 

прытоках Прыпяці – Піне і Ясельдзе, дзе яе цікавілі не толькі 

маляўнічая прырода края, але і побыт палешукоў. У вёсках Пінскага 

павета (Гарадзішча, Кнубава, Кудрычы, Курадава, Ахова, Пінкавічы, 

Спорава, Тупчыцы) Луіза Бойд у сваіх фотаздымках фіксуе сюжэты 

паўсядзённага бытавога характару: заняткі рамяством і гандлем, 

бортніцтвам і рыбалоўнымі промысламі, а таксама тыпы жытла і 

сельскі інвентар, мясцовыя строі. Вынікі экспедыцыі былі апісаны ў 

значнай па аб'ёме публікацыі ў навуковым часопісе “The Geographical 

Review” (“Геаграфічны агляд”) у ліпені 1936 г., а затым ўвайшлі ў 

асобную кнігу “Polish Countrysides” (“Ускраіны Польскай краіны”). 

Значная частка фотаматэрыялаў амерыканскай даследчыцы 

захоўваецца ў нью-ёркскім архіве. Частка дадзенага архіва фатаграфій 

стала асновай для выдання ў 2015 г., а затым і перавыданні ў 2018 г. 

фотаальбома “Палессе Луізы Бойд” [3]. У памяць спадчыны 

вандроўніцы ў 2019 г. у Рэспубліцы Беларусь рэалізуецца 

доўгатэрміновы міждзяржаўны праект “Дарогамі экспедыцыі Луізы 

Арнер Бойд. Да 80-годдзя легендарнай экспедыцыі амерыканкі”. 

Беларускімі спецыялістамі ў Пінску ў 2015 г. распрацаваны 

экскурсійны маршрут “Дарогамі Луізы Арнер Бойд”, які паўтарае 

шлях, які прайшла амерыканская даследчыца ў верасні-кастрычніку 

1934 г. [1]. У кастрычніку 2016 г. у вёсцы Пінкавічы Пінскага раёна 

ўсталяваны мемарыяльны знак у гонар экспедыцыі Луізы Арнер Бойд 

па Піншчыне. Значэнне навуковай спадчыны даследчыцы 

заключаецца не толькі ў назапашванні ўнікальнага экспедыцыйнага 

фатаграфічнага матэрыялу, папулярызацыі этнаграфічных ведаў і 

пазнавальнага турызму, але і ў адкрыцці еўрапейскаму і 

амерыканскаму грамадствам самабытнага свету карэннага 

насельніцтва Палесся. 

Шырокае выкарыстанне сродкаў фатаграфіі ў этнаграфічных 

даследаваннях Я. Булгака, К. Машыньскага, Ю. Абрэмска, 

Ч. Пяткевіча і Луізы Арнер Бойд у міжваенны перыяд з'яўляецца 

сведчаннем развіцця метадалогіі навукі, а таксама прыцягнення 



 184 

тэхнічных рашэнняў, якія дазвалялі якасна фіксаваць матэрыял 

палявых экспедыцый. Развіццю этнаграфічных даследаванняў 

Беларускага Палесся ў 1921–1939 гг, спрыялі наступныя фактары: 

– сацыяльна-эканамічнае, палітычнае і культурнае развіццё 

Заходняй Беларусі у складзе Рэчы Паспалітай па ўмовах Рыжскага 

міру; 

– развіццё навуковых падыходаў у даследаваннях навукоўцаў-

этнографаў за кошт пашырэння кола метадаў і разнастайнасці сродкаў 

фіксацыі матэрыялаў (у тым ліку і сродкаў фатаграфіі); 

– прыцягненне цікавасці да гісторыі края ва ўмовах развіцця 

краязнаўчых даследаванняў і турызму; 

– улік у даследаваннях спецыфікі Палескага рэгіёна з яго 

памежным размяшчэннем на стыку рассялення некалькіх славянскіх 

этнасаў, своеасаблівасцю міжэтнічных ўзаемасувязей і ўзаемаўплыву, 

знаходзілі адлюстраванне ў спецыфічных рысах культуры і побыту 

палешукоў. 

Неабходна вызначыць, што ў міжваенны перыяд беларускімі і 

польскімі даследчыкі Беларускага Палесся метад фатаграфавання 

ўжываўся разам з іншымі спосабамі фіксацыі этнаграфічнага 

матэрыялу. І ў сёняшнія часы сабраны унікальны фатаграфічны 

матэрыял з'яўляецца каштоўнай крыніцай даследаванняў 

традыцыйнай культуры Беларускага Палесся ў міжваенны перыяд. 

Рэгіён і ў наш час уяўляе сабой прыклад спалучэння рэлігійна-

культурных традыцый праваслаўя і каталіцызму, перапляцення 

фальклорных і моўных форм. Вопыт сістэмнага вывучэння настолькі 

непаўторнага ў культурна-этнаграфічным дачыненні края не губляе 

сваёй актуальнасці ў сучаснай гістарычнай навуцы і адукацыі, калі 

сучаснасць актуалізуе пытанні захавання гістарычнай спадчыны 

беларускага этнасу, фарміравання і развіцця ў грамадстве яго 

гістарычнай памяці. 

 

Спіс выкарыстаных крыніц 
1. Кисель, Д. Легендарная американка, открывшая миру Полесье 

/ Д. Кисель // МедиаПолесье [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://media-polesye.by/news/legendarnaya-amerikanka-otkryvshaya-

miru-polese-20203. – Дата доступа: 14.03.2019. 

2. Олюнина, И. В. Традиционная социальная культура Белорус-

ского Полесья в работах польских этнологов 1920-1930-х гг. : автореф. 

дис. ... канд. ист. наук : 07.00.07 / О. В. Олюнина ; Белор. гос. ун-т. – 

Минск, 2017. – 22 с. 

3. Полесье Луизы Бойд : фотоальбом / сост. Э. Злобин, Д. 

Кисель [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://polesie.org/wp-

https://media-polesye.by/news/legendarnaya-amerikanka-otkryvshaya-miru-polese-20203
https://media-polesye.by/news/legendarnaya-amerikanka-otkryvshaya-miru-polese-20203
https://mozyrxxvek.blogspot.com/2014/03/1911-12-xx.html.


 185 

content/uploads/2016/03/Luiza_Boyd-Albom.pdf. – Дата доступа: 

14.03.2019. 

4. Фотоэтнографическая коллекция Исаака Сербова 1911–12 

годов XX века [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://mozyrxxvek.blogspot.com/2014/03/1911-12-xx.html. – Дата до-

ступа: 14.03.2019. 

 

 

4.2 Исследование вопросов развития регионального  

краеведческого направления в туризме на примере изучения 

историко-культурных ценностей в Брестской области 

 

Рассмотрение вопросов развития регионального краеведческого 

направления в туризме целесообразно осуществлять на примере изу-

чения локального комплекса историко-культурных ценностей того 

или иного региона (в нашем случае – Брестской области), а также и 

различной категорийности. Необходимо отметить, что на сегодняш-

ний день в Государственном списке историко-культурных ценностей 

Беларуси находятся 4811 историко-культурных ценностей, в т. ч. 4694 

материальных недвижимых, включающих 1655 объектов архитекту-

ры, 1125 – истории, 1857 – археологии и 57 – искусства [4]. Из них 9 

объектов включены в Список всемирного культурного и природного 

наследия ЮНЕСКО. На территории Брестской области находится Ав-

густовский канал, Дуга меридиана Струве, Каменецкая башня в 

г. Каменце. К объектам первой категории, представляющим междуна-

родный интерес, относятся 42 историко-культурных ценности. Среди 

них Брестская крепость. 562 объекта имеют отличительные черты ис-

торико-культурного наследия всей республики, посему относятся ко 

второй категории ценности. Это исторические центры городов Бреста, 

Пинска, Кобрина, Троицкий костел в д. Ишколдь (Брестская обл.) и 

многие другие. Объекты третьей категории характеризуются вырази-

тельными чертами отдельных регионов республики. 

На территории Брестской области в настоящее время в соответ-

ствии с «Государственным списком историко-культурных ценностей 

Республики Беларусь», подготовленным в соответствии со статьями 

97 и 98 Кодекса Республики Беларусь о культуре, находится несколь-

ко десятков памятников, которые можно отнести к межвоенному пе-

риоду. Остановимся на некоторых из них. 

Свято-Покровский собор в г. Барановичи был возведен в 1924–

1931 гг. в стиле неоклассицизма. Издалека заметная высокая белая 

звонница с голубым шпилем, насыщенная множеством архитектурных 

деталей. Свято-Покровский собор является хранителем замечательных 

произведений церковного искусства – икон и мозаик, созданных вы-

https://mozyrxxvek.blogspot.com/2014/03/1911-12-xx.html.
https://mozyrxxvek.blogspot.com/2014/03/1911-12-xx.html.
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