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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

    Актуальність теми дослідження. У сучасному світі все більше зростає інтерес 

окремого індивідуума до своєї  ідентичності, з’ясування приналежності його до 

якогось етносу. Інтерес до свого коріння у людей набуває різних форм. Це і рух за 

відродження стародавніх звичаїв і обрядів, фольклору, пісенної спадщини, це також 

прагнення здобути або відродити національну державність. 

      У всіх країнах світу наростають проблеми, пов’язані з етнічними процесами, 

міграцією, конфліктами, політикою мультикультуралізму і етноциду. Найбільш гострі 

з них – це міжетнічні конфлікти, зниження рівня життя багатьох народів, загроза 

безповоротної втрати їх мови, культури і всієї спільноти в цілому. 

      Вивчення цих процесів є не лише актуальним, а й затребуваним. Актуальність 

даного дисертаційного дослідження пов’язана також і з тим, що в сучасному світі 

інтенсивно відбуваються процеси національної розбудови, виникають нові 

етнополітичні утворення. 

     Всі ці процеси так чи інакше стосуються і білоруського співтовариства. У 1991 р. 

Білорусь стала суверенною державою, а її народ заявив про себе як молода і в той же 

час багата своєю історією нація. Для нової держави, що отримала назву Республіка 

Білорусь, актуальними стали питання історії білоруського народу, національної мови, 

традицій, звичаїв, національних символів. Білоруська національна ідея виявилася на 

чолі кута державного планування, пріоритетів зовнішньої і внутрішньої політики, 

ідеології. 

    Актуальність даного дослідження обумовлена також і високою динамікою 

етнонаціональних процесів сучасності, що відбуваються  в інформаційну епоху на тлі 

процесів глобалізації, які ставлять світ в якісно нові умови. 

    Із наукової точки зору тема є актуальною з огляду на підвищений інтерес до 

проблеми етногенезу білоруського народу і формування білоруської нації, 

дискусійних аспектів етнічної історії Білорусі, що обумовлено низкою умов і обставин, 

в тому числі: 
 відсутністю єдиної концепції походження білоруського етносу; 

 втратою духовних і культурних цінностей на державному рівні; 

 глобалізацією свідомості сучасної людини; 

 розривом і втратою спадкоємності у національних звичаях і традиціях, що 

ставить традиційну культуру білорусів під загрозу виродження і повного зникнення; 

   необхідністю формулювання сутнісного розуміння білоруського етносу, 

білоруської нації, національного державотворення на державному рівні. 

         Зв’язок роботи з науковими темами та програмами. Дисертацію виконано у 

межах програми науково-досліднoї роботи кафедри етнології та краєзнавства 

історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

«Етнологічна, краєзнавча та історико-туристична проблематика в контексті розвитку 

сучасної історичної науки» (державний реєстраційний номер 16 КФ 046-05). Тематика 

дисертації відповідає дослідницьким напрямам та паспорту спеціальності 07.00.05 – 

етнологія.  

Об’єктом дослідження є етнічні  процеси на  території Білорусі від 

найдавніших часів до сьогодення. 
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Предметом дослідження  є особливості  етногенезу та  націогенезу білорусів. 

Хронологічні межі даного дослідження охоплюють період від перших 

літописних племен Х–ХІІ століть (кривичів, дреговичів, радимичів, литви) – предків 

сучасних білорусів – до  сучасних етнотворчих та націєтворчих процесів  ХХ і ХХІ 

століть на території Білорусі. 

Географічні рамки дослідження відповідають межам розселення білорусів, які 

відносно мало змінювалися протягом століть. Згідно з етнографічними картами 

Р. Еркерта і О. Ріттіха (ХІХ ст.), етнічна територія білорусів лежала переважно в межах 

Вітебської, Віленської і Гродненської губерній. На картах території проживання 

білорусів, складених в 1918 і 1919 роках М. Довнар-Запольським і Є. Кончаром все 

Західне Полісся (Брестська і Пінська області) було також включено в територію 

розселення білорусів. Сучасні межі розселення білорусів охоплюють територію 

Республіки Білорусь, окремих частин Підляського воєводства Польщі, Віленського 

краю Литви. За  межами  сучасної Білорусі перебувають і землі Смоленщини 

(теперішня Росія). Таким чином варто наголосити, що етнічні  межі  проживання  

білорусів і сучасні  державні кордони Білорусі, на  жаль, не співпадають. 

Мета дисертаційного дослідження – дослідити загальні процеси і 

закономірності формування та еволюції білоруського етносу-нації  протягом всієї 

історії його існування – від праетносів древніх слов’янських племен Х–ХІІ ст. до 

сучасної білоруської нації ХХІ ст., сформулювати основні національні особливості 

білорусів і визначити перспективи їх розвитку в майбутньому. 

Відповідно до поставленої мети дослідження було визначено його основні 

завдання:    

1) здійснити історіографічний аналіз літератури з обраної проблематики, 

з'ясувати репрезентативність джерельної бази, визначити найбільш  результативні 

методи дослідження; 

2) встановити  витоки і часові рамки виникнення білоруського етносу; 

3) з’ясувати особливості формування мови білорусів і територіальних меж їх 

компактного проживання; 

4) дослідити еволюцію релігійних поглядів білорусів від доби дохристиянських 

вірувань до сучасних конфесійних пріоритетів; 

          5)   узагальнити перебіг етнічних процесів на білоруських землях за доби   

Київської  Русі,  Великого князівства Литовського, Речі Посполитої, Російської імперії, 

СРСР, виявити і охарактеризувати особливості і основні етапи формування 

білоруського етносу-нації; 

6) обґрунтувати авторську  концепцію білоруського етнотворення і 

націотворення; 

7) окреслити контури білоруської національної ідеї та з’ясувати її вплив на  

національний  розвій білорусів; 

          8) зібрати, проаналізувати та узагальнити фактичний та  аналітичний  матеріал, 

присвячений ідентифікації назви білорусів, еволюції білоруської ментальності та  

національної ідентичності білоруського  народу; 

9) дослідити особливості новітнього  національного державотворення та 

спрогнозувати його впливи на націотворення в сучасній Білорусі. 
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Методологічною основою дослідження стали принципи історизму, науковості, 

всебічності, використання порівняльно-історичного методу, проблемно-

хронологічного, соціологічного, історико-генетичного, структурно-функціонального, 

аксіологічного методів. Поряд із загальними методами використані більш конкретні 

наукові підходи і принципи – системний підхід та загальна теорія систем, теорія 

ієрархічних багаторівневих систем, математичне моделювання.  

Наукова новизна дисертації обумовлена сукупністю і масштабністю 

поставлених завдань. На сьогодні в історичній науці відсутні  цілісні наукові праці, що 

присвячені питанням білоруського етногенезу та  націогенезу. Наукова новизна роботи 

та особистий внесок автора викладені у таких положеннях, що виносяться на захист: 

вперше:  

– здійснено панорамне комплексне дослідження етнічної історії Білорусі від 

витоків білоруського  етносу до сьогодення;  

–  побудовано авторську  модель вивчення  білоруського етногенезу та  

націогенезу;  

– за проблемно-хронологічним принципом узагальнено історіографію 

концепцій білоруського етногенезу і персоніфіковано внесок  білоруських та 

зарубіжних дослідників етнічної історії Білорусі;  

– введено  до наукового обігу маловідомий  фактичний, статистичний та  

аналітичний   матеріал, залучено до аналізу маловідомі  історіографічні джерела 

білоруського та  іноземного походження; 

– виявлено, проаналізовано та  спростовано ряд  аналітичних та фактологічних 

розбіжностей та перекручень, що стосуються багатьох аспектів теми дослідження;  

– обґрунтовано авторську  концепцію білоруського етнотворення і 

націотворення та сутність білоруської національної ідеї;         

     удосконалено:  

         – за допомогою маловідомого інформаційного матеріалу, зібраного 

автором, узагальнено особливості етнічних процесів на білоруських землях за доби 

Київської Русі та  Великого Князівства Литовського; 

          – викладено авторську концепцію еволюції релігійного світогляду  

білорусів; 

     набули подальшого розвитку: 

         –  ідеї  попередніх  дослідників щодо  етногенезу білоруського народу, 

враховуючи новітні  досягнення зарубіжних вчених з поставленої проблеми; 

        – малодосліджені аспекти, які потребують подальшого  осмислення та  

узагальнення. 

  Практичне значення дослідження обумовлюють сформульовані в ньому 

висновки, положення, узагальнення, їхня наукова новизна. Результати дисертаційної 

роботи можуть бути використані при викладанні гуманітарних дисциплін у 

навчальних закладах України та Білорусі, підготовки узагальнюючих праць з 

всесвітньої історії, етнології та   культурної антропології. 

  Особистий внесок здобувача. Всі наукові результати, викладені  в дисертації, 

отримано  автором  самостійно. Усі публікації за  темою дисертаційного дослідження 

виконано автором одноосібно. 

  Апробація результатів дослідження. Основні положення і результати, 
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включені в дисертацію, було оприлюднено на таких міжнародних, всебілоруських та  

всеукраїнських конференціях: Першій національній конференції «Праблемы 

беларускай тэрміналогіі» (Мінск, 1994), Міжнародній науковій конференції 

«Технологія політики» (Мінськ, 1995), Науково-практичній конференції «Наука, 

культура та освіта в розвитку суспільства і становлення державності Білорусі» 

(Мінськ, 1995), Науковій конференції «Громадські ідеали: національні традиції, 

сучасний стан, погляд в майбутнє» (Мінськ, 1998),  Заславльських читаннях 

Білоруського науково-гуманітарного суспільства (Заславль, 1999), Науково-

практичній конференції «Білоруська національна ідея» (Гродно, 1999), II Міжнародній 

науковій конференції «Слов’янський менталітет і інтеграційні процеси» (Гомель, 

2001), Міжнародній науковій конференції «Християнські цінності в сучасній 

культурі» (Мінськ, 2001), на III Міжнародному Конгресі білорусистів «Білоруська 

культура в діалозі цивілізацій» (Мінськ, 2001), Міжнародній науково-практичній 

конференції, присвяченій 10-річчю Білоруського інституту правознавства «Юридична, 

економічна освіта і наука на порозі нового тисячоліття» (Мінськ, 2001),  

Міжнародному симпозіумі «Разнастайнасць моў и культур у кантексце глабалізациі» 

(Мінск, 2002), Міжнародних Кирило-Мефодіївських читаннях, присвячених Дням 

слов’янської писемності і культури (Мінськ, 1999, 2000, 2002, 2007, 2009), 

Міжнародній науково-практичній конференції «Міжкультурний діалог в Білорусі: 

національний, культурний і духовний розвиток в умовах глобалізації» (Мінськ, 2003),  

IX і XII Міжнародних науково-практичних конференціях «Менеджмент в соціальних і 

економічних системах» (Мінськ, 2003 і Мінськ, 2004), XII Міжнародній науково-

практичній конференції «Управління в соціальних і економічних системах» (2005),  

«Днях литовської і національної культури в Вільно» (Вільнюс, 2006), XI, XII, XIII 

Міжвузівських конференціях «Людина. Цивілізація. Культура» (Мінськ, 2006, 2007, 

2008),  V Ювілейній міжнародній науковій конференції «Національно-культурний 

компонент у тексті і мові» (Мінськ, 2012), Науково-технічних конференціях «Наука – 

освіті, виробництва, економіці» (Мінськ, 2010, 2011, 2012), Науково-практичній 

конференції «Паўстанне 1863 року на Беларусі и Кастусь Каліноўскі» (Мінськ, 2013), 

Науково-практичній конференції «Проблеми сучасної білоруської ідеології» (Мінськ, 

2012), Міжнародних Конгресах дослідників Білорусі (Каунас, 2012, 2015, 2016, 2017), 

Науково-практичній конференції «Трансфармация ментальнасці беларусаў у ХХІ ст.» 

(Мінськ, 2013), Науково-практичній конференції «Праблемы гуманітарнай бяспекі 

Беларусі» (2013), Заочних науково-практичних конференціях «Інноваційні процеси і 

корпоративне управління» (Мінськ, 2014, 2015, 2016, 2017), Міжнародних науково-

практичних конференціях «Актуальні проблеми бізнес-освіти» (Мінськ, 2016, 2017), 

Міжнародній науковій конференції «Фінляндія – 100 років незалежності» (Київ, 2017), 

Міжнародних науково-практичних конференціях «Києвознавчі читання: історія та 

етнокультура» (Київ, 2017, 2020), Міжнародній науково-практичній конференції 

«Білорусь у кантексце еўрапейскай гісториі: грамадства, дзяржава, асоба» (Гродно, 

2019)    та ін. 

 Публікації. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано  

95 наукових праць, з них – 2 монографії, 32 – наукові статті у фахових виданнях 

України та в наукових журналах зарубіжних країн, 42 – публікації апробаційного 

характеру та 19 – публікації, які додатково відображають результати дослідження. 
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 Структура дисертації зумовлена метою та завданнями дослідження. Робота 

складається зі вступу, п’яти розділів (19 підрозділів), висновків, списку використаних 

джерел та літератури (635  назв, у т. ч. 13  архівних справ,   додатків (на 7 сторінках). 

Загальний обсяг дисертації – 442 сторінок (з них 350 сторінок основного тексту). 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

 У Вступі обґрунтовано актуальність теми наукового дослідження, зазначено її 

зв’язок із науковими програмами, визначено об’єкт і предмет, хронологічні й 

географічні межі, мету й завдання дослідження, розкрито наукову новизну та 

практичне значення отриманих результатів, подано відомості про апробацію і 

структуру дисертації. 

У розділі 1 «Історіографія, джерела та методологія дослідження» з’ясовано 

ступінь наукового вивчення теми, проаналізовано джерельну базу, викладено основні 

методологічні принципи і методи, що застосовані в цьому дослідженні. 

          У підрозділі 1.1 «Історіографія проблеми» наголошується, що відповідно до 

новітніх досліджень сучасної історичної науки, витоки етногенезу білорусів слід 

віднести до часу існування на території Білорусі ранньослов‘янських культур. 

Білоруські археологи досліджували ряд пам‘яток зарубинецької культури 

(Л.Д. Поболь
1
), виявленої в Прип‘ятському Поліссі, яка відноситься до І–ІІ ст. н.е.,  

празької культури
2
 (IV–VIII ст). Білоруське Полісся вважається зоною формування 

слов‘янського етносу
3
,  яке ототожнюється з відомим плем‘ям дреговичів. Плем‘я 

радимичів, розташовувалося в східній Білорусі і докладно розглянуто Б. О. Рибаковим
4
 

(окреслені межі розселення племені), Г. Ф. Соловйовою
5
 (виділення локальних груп 

розселення і вивчення поховального обряду) та ін. Багато дослідників звертають увагу 

на сліди балтського субстрату в пам‘ятках матеріальної культури, що часто ускладнює 

питання про конкретну етнічну приналежність людей, що населяли територію Білорусі 

того часу. Питаннями прабатьківщини слов’ян і присутності балтського субстрату 

займалися В. В. Сєдов, а пізніше Г. В. Штихов
6
. Аналізуючи похоронні пам‘ятники 

Г.В. Штихов прийшов до висновку, що на території Центральної та Північної Білорусі 

існував симбіоз балто-слов‘ян, слов‘яно-балтів і слов‘ян.  

     На нашу думку ці та багато інших археологічних досліджень підтверджують нашу 

тезу про те, що балтський субстрат відігравав важливу роль у формуванні білоруського 

етносу поряд зі слов‘янським. Однак слід відрізняти термін «балтський» від терміна 

«литовський», що широко застосовувався в радянській історіографії, яка використовує 

міф про литовську експансію на територію Білорусі. Так, М.Я. Грінблат в своїй книзі 

                                                 
1
 Поболь, Л.Д. Археологические памятники Белоруссии. Железный век.  Минск, 1983. С. 37– 42. 

2
 Каваленя, А.З. Матэр’ялы  з дагіторыі Тураўшчыны // Працы археолёгічнай камісі. Менск,  

1930. Т.ІІ. С. 356–364. 
3
 История белорусской государственности: в 5 т. Минск: Беларуская навука, 2018. Т.1. С. 30. 

4
 Рыбакоў, Б.А. Радзімічы // Працы секцыі археалогіі. Мінск, 1932. Т. ІІІ. С.81–153. 

5
 Соловьева, Г.Ф. Славянские союзы племени по археологическим материалам VIII-XIV вв. 

н.э. (вятичи, радимичи, северяне) // Советская археология. 1956. Т. XXV. C. 139–172.  
6
 Седов, В. В. Славяне Верхнего Поднепровья и Подвинья. М., 1970; Штыхаў, Г.В. Крывічы: 

па матэрыялах раскопак курганаў у Паўночнай Беларусі /пад. рэд. М. Ткачова. Мінск,  1992. 
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«Білоруси. Нариси походження та етнічної історії», виданої під егідою Академії наук 

БРСР, багаторазово говорив про етнічні  кордони між литовськими племенами (не 

уточнюючи, які саме маються на увазі) і руськими племенами, під яким маються на 

увазі радимичі, кривичі та інші племена, які населяли Білорусь того часу. М.Я. Грінблат 

цілком підтримує і ґрунтується у своїх текстах
7
 на роботах творця литовського міфу 

В.Т. Пашуто, згідно з яким при утворенні Литовської держави «Аукштайтія не мала 

достотньо економічних і політичних сил для міцного підпорядкування Жемойтії і 

Білорусії... в Литві ми бачимо синтез ранньофеодальних інститутів... Литви з 

інститутами феодально-роздробленого ладу підпорядкованої їй Білорусії»
8
.  

     До початку 90-х років ХХ ст. в білоруському науковому середовищі 

використовувалася схема В.Т. Пашуто, згідно з якою утворення ВКЛ відбувалося в 

результаті поступового підпорядкування «сильними» литовцями значної частини 

виснажених боротьбою з монголо-татарами східно-слов‘янських земель, яку тепер 

населяють білоруси. 

      Розгляду ВКЛ не як литовської держави, а як білоруської в своїй основі присвятив 

свої роботи М.І. Єрмолович. Уже в першій своїй публікації радянського періоду «Де 

була літописна Литва?»
9
 (1969 р.) на основі аналізу топоніміки він окреслює кордон 

розселення племені «литва» повністю відмінний від кордонів сучасної Литви, 

помістивши її на територію Білорусі в район Новогрудського, Слонімського і 

Карелічського районів і частково сусідніх. У роботі «Па слядах аднаго міфа» він 

розбиває усталений міф про завоювання литовцями (підпорядкування) білоруських 

земель і племен, що населяють ці території
10

. У своїх наступних роботах
11

 

М. Єрмолович будує національну історію Білорусі від давньоруських князівств, 

періоду розквіту «Білоруської держави Велике князівство Литовське» (термін 

М. Єрмоловича), до періоду існування  конфедерації Річ Посполита. 

    Точкою відліку в грунтовному  вивченні походження і особливостей білоруського 

етносу слід вважати роботи вчених середини ХІХ століття (до 1870 р.) П. Н. 

Шпілевського
12

, А.Г. Кіркора
13

, П.В. Шейна
14

 та ін., які вперше звернули увагу 

російської еліти та наукової громадськості на існування в Російській імперії білорусів 

– народу, близького до російського, але відмінного від нього. Цей період отримав 

назву міфологічного, тому що центром уваги і основним об‘єктом вивчення вчених 

                                                 
7
 Гринблат, М.Я.Белорусы. Очерки происхождения и этнической истории. Минск: Наука и 

техника, 1968. С. 77. 
8
 Пашуто, В.Т. Образование Литовского государства. М., 1959. С. 6–7. 

9
 Ермолович, М.И. Где была летописная Литва? // Тезисы к конференции по археологии 

Белоруссии. Минск, 1969. С. 233–238. 
10

 Ермаловіч, М.І. Па слядах аднаго міфа. Мінск, 1989. 94 с.  
11

 Ермаловіч, М.І. Беларуская дзяржава Вялікае княства Літоўскае. Мінск: Беллітфонд. 2000.  

448 с.; Ермаловіч, Мікола. Старажытная Беларусь. Мінск, 1990. 366 с. 
12

Шпилевский, П.М. Путешествие по Полесью и белорусскому краю, предисл., текстолог., 

прим. и коммент. С.А. Кузнецовой. Минск: Беларусь,  2004. 251 с. 
13

 Киркор, А.Г. Историко-статистические очерки Виленской губернии. Т. 1–2. Вильна, 1852–

1853. 
14

Шейн, П. В.Материалы по этнографии Гродненской губернии: Выпуск 1 / Ред. Е. Романов; 

Управление Виленского учебного округа. Вильно: Изд. Упр. Виленского учебн. округа, 1911. 238 с. 
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була духовна культура білорусів: пісні, танці, обряди, легенди, перекази і міфи
15

.  

     З 1880-1890-х років розвивається еволюційний напрямок у вивченні білоруського 

етносу, в основу якого разом з духовною культурою білорусів покладені соціальні 

аспекти, що розглядаються в розвитку від відомих племінних форм (кривичів, 

дреговичів і радимичів) – до зрілого білоруського етносу. Великий внесок у вивчення 

цього процесу внесли М.В. Довнар-Запольський
16

, Н.Я. Нікіфоровський
17

, 

Ю.Ф. Карський
18

, Е.Р. Романов
19

, А.К. Сержпутовський
20

  та ін. 

     Після революційних подій 1917 року і утворення в 1919 році більшовиками 

Білоруської Радянської Соціалістичної Республіки почався новий етап білоруської 

етнології та етнографії. Етнографи та етнологи брали участь у визначенні державних 

кордонів республіки, меж областей і районів. Закінчив своє фундаментальне 

дослідження» «Білоруси» (Т. 1–3, 1903–1922 рр.) Ю. Ф. Карський, вийшла з друку 

«Білоруська етнографія в дослідах і матеріалах» (Т. 1–5, 7, 1926–1930 рр.), праці А. К. 

Сержпутовського, І. А. Сербова, А. А. Шлюбського, Н. І. Лебедєвої та ін.  

    Значний внесок у дослідження давньої історії Білорусі та походження білоруського 

етносу в післявоєнний період внесли Е.М. Загорульський
21

 (первісна історія Білорусі), 

М.М. Чернявський
22

 (дослідження пам‘яток матеріальної культури білорусів 

бронзової доби), Л.Д. Поболь
23

 (археологічні пам‘ятки, складання періодизації 

зарубинецької культури). Питанням ранньої державності Полоцького князівства і 

вивчення меж розселення кривичів присвячені дослідження Г.В. Штихова
24

.  

        Багатьом аспектам етнічної історії, питанням білоруської історіографії 

пізньорадянського періоду і подальшого їх розвитку в незалежній Білорусі присвячені 

                                                 
15

 Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: у 6 т. /Г.П. Пашкоў (гал. рэд.). Мінск: Беларус. Энцыкл., 

1993–2003. Т. 6, кн. ІІ // М.Піліпенка, 2003.  270 с. Т. 6, кн. ІІ: Этналогія.  2003. 727 с. 
16

 Доўнар-Запольскі, М.В. Асновы дзяржаўнасці беларусаў. Мінск: Таварыства беларускай 

мовы імя Ф.Скарыны, 1994. 23 с. 
17

Никифоровский, Н.Я. Очерки Витебской Белоруссии / Н.Я. Никифоровский: 8 ч., 1892–

1898: Очерки простонародного житья-бытья в Витебской Белоруссии и описание предметов 

обиходности (1895). 
18

Карский, Е.Ф. Белорусы. Т. I. Введение к изучению языка и народной словесности. 

Варашава: Типография Вашавского Учебного Округа, 1904. 478 с.; Славянская кирилловская 

палеография. Л.: Изд-во АН СССР, 1928. [2], XI, 494 с.: ил; Карский, Е. Ф. Славянская 

кирилловская палеография. М.: Наука, 1979. 
19

 Материалы по этнографии Гродненской губернии: Выпуск 1 / Ред. Е. Романов; Управление 

Виленского учебного округа. Вильно: Изд. Управл. Виленского учебн. округа, 1911.  238 с. 
20

 Сержпутоўскі, Аляксандр Казіміравіч. Этнаграфія Беларусі. // Энцыклапедыя. Мінск: 

Беларус. Энцыкл, 1989. С. 459. 
21

Загорульский, Э. М. В поисках славянской прародины // Выбраныя навуковыя працы 

Беларускага дзяржаўнага універсітэта: у 7 т.  Т. 2. Гісторыя. Філасофія. Журналістыка / адк. рэд. 

А. А. Яноўскі. Мінск: БДУ, 2001. 534 с.; Загорульский, Э. М. История Беларуси в кратком 

изложении. Мінск: Юнипресс, 2004. 144 с.  
22

 Чарняўскі, М.М. Бронзавы век на тэрыторыі Беларусі. Мінск: Народная асвета, 1981. 64 с. 
23

Поболь, Л.Д. Археологические памятники Белоруссии. Железный век. Минск, 1983. С. 37–42. 
24

Штыхаў, Г. Вытокі беларускай дзяржаўнасці // Беларускі гістарычны часопіс. 1993. № 1. с. 30 – 

31. Его же: Крывічы: па матэрыялах раскопак курганоў у Паўночнай Беларусі / пад рэд. М.А. 

Ткачова. – Мінск, 1992.  

https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%9C%D1%96%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%87_%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D1%96
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роботи А. Кравцевича
25

, Л. Левшун
26

, М.Ф. Пилипенко
27

, А. Ю. Бендина
28

, І. А. 

Марзалюка
29

, П.Урбана
30

, Г. Сагановича
31

, О.Н. Левко
32

 та ін.  Першим грунтовним 

дослідником цих проблем можна вважати Ернеста Ренана
 33

.  У Західній Європі та 

США ХХ століття характерне появою ряду прогресивних учених, які всебічно 

проаналізували сутність і значення національної ідеї та її складових частин – понять: 

народ, етнос, нація, націоналізм і інших. В першу чергу потрібно відзначити Ернста 

Геллнера
34

, Ентоні Сміта
35

. Серед сучасних дослідників найбільш значущі результати 

пов‘язані з іменами Бойда Шеффера
36

, Леона Грінфельда
37

, Йел Тамір
38

 та інших. 

     Аналіз наявних літературних джерел показує, що єдиної розгорнутої теорії 

походження і розвитку білоруського етносу не існує. Ще більші труднощі очікують 

нас, коли ми звернемося до питання про витоки,  час виникнення і основні риси 

білоруського етносу, нації і, природно, про білоруську національну ідею. Показова в 

цьому плані книга Валерія Булгакова «Історія білоруського націоналізму»
39

, де досить 

багато говориться про історію національної ідеї білорусів, а про саму сутність БНІ і 

білоруський націоналізм сказано мало. На наш погляд, чималий внесок в розглянуту 

проблематику внесли такі вчені, як Леонід Лич
40

, Леонід Євменов
41

, Едуард 

Дубенецький
42

, Адам Мальдіс
43

, Янка Третяк
44

, Володимир Ровдо
45

, Олег 
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Латишонок
46

, Петро Рудковський
47

, а також Володимир Конон
48

, Микола 

Круковський
49

, Анатолій
50

 и Валентин
51

 Грицкевичі. Кожен з них вніс свій вклад  у 

вивчення етногенезу білоруського етносу і націогенезу, обгрунтуванню особливостей 

білоруського націоналізму.  

     Дисертаційна робота, продовжуючи цикл статей і монографій автора
52

, присвячена 

спробі всебічного аналізу процесу становлення і розвитку білоруського  народу і нації. 

      Вважаємо, що як окремий  аспект історіографії проблеми варто охарактеризувати  

літературу, в якій узагальнюються базові поняття нашого дисертаційного дослідження 

«плем‘я», «народ»,  «народність», «раса», «етнос», «нація», які виникли в різні часи і 

мають різні трактування і смисли.  Розгорнуте визначення терміну «народ» дано у всіх 

енциклопедіях. Досить об‘ємне визначення наведене в Білоруської радянської 

енциклопедії (БРЕ)
53

. У книзі Освальда Шпенглера «Занепад Європи» підкреслюється, 

що «народ» – це просто первоформа, але тут же вказується на однозначний сенс слова 

«народ» як на силу, що робить історію
54

. Поняття «плем‘я»
55

, «раса»
56

 в етнології 

досить добре визначені. Слід особливо відзначити в цьому зв‘язку судження О. 

Шпенглера, про роль ландшафту у формуванні раси
57

.        

                                                                                                                                                                  

гістарычным лёсе беларускага народа : зборнік навуковых артыкулаў / Учреждение образования 

«Гродненский гос. ун-т им. Я.Купалы», Ін-т гісторыі НАН Беларусі; рэдкал.: С.В. Марозава, Э.С. 

Ярмусік.  Гродна: ГрДУ, 2008 . С. 282–290. 
45

 Ровдо, В. Национальная идея как фактор становления гражданского общества Беларуси // 

Гражданское общество. Минск. 1997. Вып.3. Его же. Вытокі нацыяналізму // ARCHE. 2001. № 2 

(16). С. 6–29. 
46

Латышонак, Алег. Беларускі нацыяналізм і сутыкненьне цывілізацый // АRCHE. 2007. №7, 8. C. 

105–113. Латышонак, Алег. Нацыянальнасць – Беларус. Інстытут беларусістыкі; Беларускае 

гістарычнае таварыства. Printed in Lithuania. 2009. 558 c. 
47

 Рудкоўскі, П. Паўстанне Беларусі. Вільня, 2007. 251 с. 
48

 Конан, В.Н. О белорусской душе // Нёман, 1993. №3. Его же: Беларуская нацыянальная 

ідэя: традыцыі, сучасныя праблемы, прагнозы // Беларуская нацыянальная ідэя. Матэрыялы 

навукова тэарэтычнай канферэнцыі. Мінск, 2000. 
49

 Крукоўскі, М.І. Бляск і трагедыя ідэалу. Мінск: Беларускі кнігазбор. 2004. 352 с. Философ 

Николай Круковский. Собр. Сочинений в 5 томах. СПб, 2017. 
50

Грыцкевіч, А. П. Старонкі нашай мінуўшчыны : [ад XIV ст. да нашага часу] / [прадмова А. 

Мальдзіса]. Мінск: Кнігазбор, 2009. 468 с. 
51

 Грыцкевіч, В. П.  Беларуска-рускія перасяленні ў ХІV–ХVІІ стст. // Спадчына. 1993. № 6.   
52

 Астапенка, А.У. Нацыянальная ідэя ў сучасным свеце: манаграфія. Мінск, 2003. 186 c.; 

Астапенка, А.У. Игде зродилися иускормлены суть побозе. Дослед беларускага нацыяналізму.  

СПб, 2010. 734 с. 
53

Беларуская Савецкая Энцыклапедыя: у 12 т. / рэдкал. : П.У. Броўка [і інш.]  Мінск: БелСЭн, 

1969–1975. 1973. Т.7.: Народ. С. 164. 
54

Шпенглер, О. Закат Европы: Очерки морфологии мировой истрории: пер. с нем. Н.Ф. 

Гарелин; авт. комментариев Ю.П. Бубунков и А.П. Дубнов; худ. обл. М.В. Драко.  Минск: 

ООО “Попурри”, 1998. Т. 1. Образ и действительность. С. 140. 
55

 Беларуская Энцыклапедыя: у 18 т. / рэдкал.: Г.П. Пашкоў [і інш.] Мінск: БелЭн, 2001. Т. 

12. С. 422. 
56

 Этнаграфія Беларусі: энцыклапедыя. Мінск, 1989. С. 429; Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. 

Мінск, 2001. Т. 6. С. 113. 
57

 Шпенглер, О. Закат Европы: Очерки морфологии мировой истрории.: пер. с нем. С.Э. 

Борич; науч. ред. О.Н. Шпарага; худ. обл. М.В. Драко. Минск, 1999. Т. 2. Всемирно-исторические 

перспективы. С.141. 
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         Історіографічна база для осмислення наступного поняття, пов‘язаного з 

етногенезом, – "нація", досить велика. Е. Ренан першим вивів націю за межі етнічних 

рамок і постулював її як духовний принцип. У його роботі "Qu‘est-ce qu‘une nation?", 

написаній у 1882 р., нація розглядається як містичний, трансцендентний принцип 

духовного життя людини
58

. Анджей Валицький, який досліджував процес створення 

польської нації, висунув три концепції творення нації: мультикультурну, уніатську і 

федеративну
59

. Велику роботу з питання походження націй виконав німецький 

філософ Курт Хюбнер, який написав фундаментальну працю «Нація: від забуття до 

відродження»
60

.  

       Окремий напрям  в історіографії проблеми складає література щодо питання 

еволюційного розвитку етносів і націй. У зв’язку з цим розглянуто кілька концепцій 

розвитку суспільства, а також моделей державного устрою.  Авторський підхід 

грунтується на тому, що держава розглядається не як абстрактне угруповання 

громадян, а як нація-держава, де рівень нації – вищий рівень еволюції людства на 

даному історичному етапі. У монографії «Нацыянальная ідэя ў сучасным свеце» нами 

вперше було введено поняття нації як найвищого рівня семирівневого статусу 

держави
61

.  

У підрозділі 1.2. «Джерельна база дослідження» проаналізовано масив 

джерел, які використовувались дисертантом: літописи,  рукописи, стародруки,  

збірники археологічних досліджень, хроніки, етнографічні атласи, картографічні 

видання, збірники архівних документів, статистичні та інші матеріали, Інтернет-

ресурси, що разом з теоретичними надбаннями провідних зарубіжних вчених та 

науковим  доробком вітчизняних попередників дозволяють, по можливості, побудувати 

авторську схему-теорію розвитку білоруського народу від древніх племен – далеких 

предків білорусів, до сучасних подій, в яких Білорусь, білоруська нація – суб‘єкт 

світової історії. 

      Щодо неопублікованих (архівних джерел), то нами опрацьовано фонди  чотирьох 

ахівів. В Національному історичному архіві Білорусі опрацьовано Фонд 1 (Мінская  

гарадская  ўправа. 1861–1918), в якому зберігаються  матеріали про розвиток 

національного  руху в Білорусі у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст., про стан і 

статус білоруської мови, про  діяльність громадських організацій тощо. 

      В Національному архіві Республіки Білорусь нами опрацьовано Фонд 325 (Рада 

Народных Міністраў  БНР. 1918–1925 гг.), зокрема  матеріали про національне  

білоруське державотворення, діяльність Білоруської Народної Республіки, релігійне 

питання, становлення перших національних політичних партій і рухів. 

       Унікальні джерела зберігаються в Білоруському державному архіві-музеї 

літератури та мистецтва. Зокрема, нами опрацьовано Фонд 444 (Архіў М.І. Ермаловіча. 

1959–1991). Особливу  цінність складають документи про етнічні  процеси за доби 

                                                 
58

Renan, Ernest. Qu’est-ce qu’une nation?  Paris, Calman–Levy, 1882. 
59

Валіцкі, А. Інтэлектуальныя эліты і зьменлівыя лёсы “вымысленай нацыі” ў Польшчы // 

Фрагменты.  1999. № 3–4.  С. 153–182. 
60

 Хюбнер, Курт. Нация: от забвения к возраждению: перевод с немецкого А.Ю. 

Антоновского.  М.: Канон, 2001. 400 с. 
61

Астапенка, А.У. Нацыянальная ідэя ў сучасным свеце: манаграфія. Мінск: Беларускі 

кнігазбор, 2003. С. 71–73. 
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Київської Русі, коли Полоцьк прагнув самостійного  розвитку власного князівства 

(Спр. 1, № 44. Полацкая епархія і яе роля ў пачатковай гісторыі Беларусі). 

       В Державному архіві Російської Федерації  (ДАРФ) досліджено Фонд Р9401   

(Министерство внутренних дел СССР (МВД СССР)  та  Фонд Р9478  (Главное 

управление по борьбе с бандитизмом (ГУББ) Министерства внутренних дел СССР), де 

протягом багатьох років нами досліджувались особливості національної політики в 

СРСР і БРСР, мовного питання, різні аспекти боротьби Кремля з націоналізмом та про 

його політику в конфесійних справах та в сфері віросповідання. 

     Щодо значення для дослідження інших джерел, то перші відомості про племена, що 

жили на території Білорусі, містяться в літописах та інших історичних пам‘ятках часів 

Київської Русі, які зібрані в єдиний багатотомний збір «Повне зібрання руських 

літописів [ПЗРЛ]»
62

. Археологічні джерела досить ґрунтовно вивчалися білоруськими, 

литовськими, російськими та українськими дослідниками і принесли багато свідчень, 

підстав для вивчення походження білоруського етносу, його етногенезу та розвитку. 

Результати польових досліджень відображені в колективних монографіях «Очерки по 

археологии Белоруссии: в 2 ч.»
63

, «Археалогія Беларусі: у 4 т.» (1997–2001 гг.)
64

, які 

стали важливими  джерелами для написання  даної дисертації. 

    При дослідженні питання походження племені «литва» та його ролі у формуванні 

білоруського етносу нами використовувався унікальний фактичний матеріал, 

вміщений  у виданнях, які стали реарітетними.  Одним з піонерів, який займався цими 

темами, був чеський дослідник П. Шафарик, який видав ще в першій половині ХІХ 

століття оригінальне дослідження під назвою «Слов‘янські старожитності» (1848 р.)
65

. 

Литву як слов‘янську країну, описував італійський гуманіст XV ст. Еней Сільвіо 

Пікаламіні «De Lituania regione»
66

, хроніст Гартман Шедель «Das Buch der Cronicken 

und Geschichten»
67

 та ін. 

    Важливою складовою джерельної бази дослідження є картографічний матеріал. 

Межі білоруського етносу були вперше позначені в тенденційних етнографічних 

атласах Олександра Ріттіха (1863 р.) і атласах Родріго Еркерта «Взгляд на историю и 

этнографию западных губерний России» (1864 р.). Але ці дослідники виходили при 

складанні своїх карт тільки з конфесійної приналежності населення.  Лише 

Ю. Ф. Карський вперше окреслив межі білоруського етносу, використовуючи комплекс 

критеріїв, застосовуючи лінгвістичний, етнографічний, топонімічний підходи до 

виявлення етнічної приналежності населення і видав у 1904 р. тритомну класичну 

працю «Белорусы»
68

 (1904–1916 рр.).  
                                                 
62

 Полное собрание русских летописей [ПСРЛ].  СПб. ; М., 1841–2004.  Т. 1–43.  
63

 Очерки по археологии Белорусси: в 2 ч. / редкол.: В.Ф. Исаенко и [др]. Минск, 1970, Ч. 1; 

1972. Ч. 2. 
64

 Археалогия Беларуси: у 4 т. Минск, 1997–2001. Т. 1: Каменны і бронзавы вякі. 1997; Т. 2: 

Жалезны век і ранняе сярэдневечча, 1999;  Т. 3: Сярэдневяковы перыяд (IX–XIII cтcт.). 2001; 

Т. 4: Помнікі ХІV–XVIII cтст.). 2001. 
65

 Шафарик, П. Славянские древности: перевод с чешского. Изд. 2-е. М., 1848. Т.II. 369 с. 
66

 Aeneas Sylvius. De Lituania regione // SRP. T. 4. Leipzig, 1870. P. 237–239. 
67

 Schedel, Hatmann. Das Buch der Cronicken und Geschichten (Nachdruck der Ausgabe 1493, 

Nurnberg). Munchen-Allach, 1965. S. 278–278a.   
68

 Карский, Е.Ф. Белорусы. Том I. Введение к изучению языка и народной словесности. 

Варашава: Типография Вашавского Учебного Округа, 1904. 466 с. Карский, Е.Ф. Белорусы. 

http://opisi.garf.su/default.asp?base=garf&cf=533833&co=414551&menu=2&v=2&node=388&fond=1025&opis=
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      В дисертації використоно і сучасний картографічний джерельний  матеріал. В 

даний час докладне дослідження і аналіз карт розселення білорусів в історичному 

розрізі провів Є.Є. Ширяєв («Русь Белая, Черная, Литва в картах»
69

 (1990 г.), 

«Беларусь: история и территория»
70

).  

      Окрему  групу  становлять джерела, що стосуються  становлення  і розвитку 

білоруської мови як одного з найважливіших атрибутів  етнічності. Документів, 

написаних старобілоруською мовою (до речі, в Україні її небезпідставно називають 

староукраїнською),  дійшла до нас величезна кількість. Нею написана більшість 

документів ВКЛ.   

     Дисертантом широко використовувався також документальний матеріал, 

опублікований з бірниках документів, випущених  в Білорусії, Україні, Польщі, Литві, 

Росії, їх перелік в списку опублікованих джерел становить 25 найменувань. 

      У підрозділі 1.3 «Теоретико-методологічні  основи дослідження» проведено 

теоретичний аналіз і сформульовано методологічні основи базових понять авторського 

підходу, а також охарактеризовано  використані в дисертації методи дослідження. 

       У дисертації широко використовуються системний підхід, загальна теорія систем і 

системний аналіз. Ці універсальні сучасні методи вивчення найрізноманітніших явищ 

природи і суспільства широко використовуються оскільки етнос і націю ми 

розглядаємо як певні цілісності крізь призму таких системних характеристик, як 

відмінність системи і навколишнього її світу, наявність кордонів, самовідтворення, 

існування складових елементів. За допомогою системного підходу в дисертації 

розглянуто дві проблеми: схему еволюції людської сутності і чотирьохрівневий статус 

нації-держави.  

     Вперше, для вивчення біо-соціо-політичних систем застосовується теорія 

ієрархічних багаторівневих систем (ІБС) на основі АЕД-символів. Цей підхід дозволяє 

побудувати багаторівневу модель держави, де вищий рівень відповідає рівню нації. 

     Кількісні методи і математичне моделювання з нашої точки зору  – це майбутнє 

історичної науки. У нашому дослідженні цим методам приділяється велика увага. 

Зокрема, побудована теорія стадій еволюції людства, розвивається теорія 

«синусоїдального» розвитку суспільства. Порівняльно-історичний метод дозволяє 

виявити загальні закономірності на основі розгляду конкретних історико-політичних та 

етно-історичних фактів. Широко використовувались нами і традиційні методи: аналізу 

і синтезу, переходу від абстрактного до конкретного, послідовність у розгляді питань. 

      В роботі «Нацыянальная ідэя ў сучасным свеце» нами вперше було введено 

поняття нації як найвищого рівня семирівневого статусу держави.  Виявилося 

можливим побудувати модель так, що страти виробництва і знань включаються в 

страту одного рівня – національного. Запропонована модель держави, що включає 

рівень нації як вищий рівень поточного стану держави, дозволяє коректно описати 

майбутній стан національних держав, визначити місце кожної держави в ООН.  

                                                                                                                                                                  

Том II. Язык белорусского племени. Варашава: Типография Вашавского Учебного Округа, 

1908. 579 с.; Карский, Е. Ф. Белорусы. Том III. Очерки словесности белорусского племени. 1. 

Народная поэзия. Москва: Типо-литография Т-ва И.Н. Кушнерев и К
О
, 1916. 557 с. 

69
 Ширяев,  Е. Е. Беларусь: Русь Белая, Русь Черная и Литва в картах. Мінск: Навука і 

тэхніка, 1991. 119 с. 
70

 Ширяев Е. Беларусь: история и территория // Неман, 1991. № 7. С. 152–164.  
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      Розділ 2 «Витоки, час і територія формування білоруського народу» вміщує 

інформативний та  аналітичний матеріал про прабілорусів, виникнення білоруського 

етносу, формування  білоруської мови, а також про етнічні  межі  білорусів. 

     У підрозділі 2.1  «Прабілоруси та виникнення білоруського етносу»  
з’ясувується склад народностей, племен та інших історичних людських спільнот, які 

населяли територію Білорусі, в надрах яких виявляються перші ознаки – етнічні, 

соціальні, фольклорні, антропологічні  та інші, з яких починає формуватися етнос, що 

носить тепер назву – «білоруський етнос». 

      Вірогідно, що на територію Білорусі перші слов’яни прийшли з півдня приблизно в 

VI–VII століттях. Балти, які вже давно населяли цю територію, мали за багатьма 

ознаками набагато нижчий рівень соціальної організації, ніж прийшлі слов’яни. 

Слов’яни мали більш розвинене господарство, знали двопілля, користувалися 

залізними наконечниками і т.д. В результаті тривалих етнічних контактів між балтами 

і прибулими слов’янами, симбіозу балтської і слов’янської культури утворюється 

білоруський праетнос. Час виникнення білоруського праетносу налічує не менше ніж 

тисячолітній термін. Вже з часів Київської Русі проявляються особливості жителів, які 

мешкали на території сучасної Білорусі. Племена, які утворилися в результаті балто-

слов’янського симбіозу, відомі з ХI–Х ст. під кількома назвами. Це кривичі, що 

населяли простори Подвіння і Верхнього Подніпров’я (центр – м. Полоцьк), дреговичі, 

що населяли землі від Прип’яті на півдні до лінії Заславль – Борисів на півночі (центр 

– Туров), і третя течія – радимичі, що жили в басейні річки Сож (центр – Гомель). На 

основі самоорганізації згаданих племен були створені перші державні структури 

предків білорусів, які носили назви Полоцьке і Туровське князівства.  

     Роль балтського етносу не враховувалася багатьма російськими і радянськими 

вченими, які скоріше в політичних, ніж в наукових цілях, ввели концепцію 

«давньоруської народності». У науці немає жодного доказу концепції єдиного 

східнослов’янського народу. Першим дослідником, який поставив під сумнів теорію 

«давньоруської народності» був В. Сєдов. Аргументи, які навів В. Сєдов на користь 

балтського походження племен, що населяли територію сучасної Білорусі, базувалися 

на вивченні пам’яток матеріальної культури цього регіону. Як аргумент на користь 

«балтської» концепції наводиться і факт наявності у багатьох елементах мови і 

культури білорусів балтійських звичаїв, таких як поклоніння вужам, камінню. Те ж 

саме спостерігалося і в традиційній релігії білорусів. Крім цих аргументів 

аналізувалися фонетичні особливості мови білорусів, які характерні для балтського 

субстрату. Слідом за В. Сєдовим білоруський дослідник М.Єрмолович визначає межі 

поширення балтського субстрату (литви) на території Білорусі.  

    Другим істотним компонентом в подальшій історії формування білоруського етносу 

є плем’я «литва», яке згадується трохи пізніше кривичів, дреговичів і радимичів, 

приблизно з XII ст. Відомо, що плем’я «литва» розселилося на великому просторі 

території сучасної Гродненщини і Мінщини. Точні межі літописної литви досить 

переконливо визначив Микола Єрмолович в своїй книзі «Слідами одного міфу». На 

його думку, плем’я «литва» було балтського походження. Чеський дослідник 

П. Шафарик твердить, що слово «литва» – спотворене слово «лютва». Слов’янське ж 

плем’я велет-лютичі, добре відомо історикам, і проживало воно також на територіях 

сучасних Гродненщини і Віленського краю. Пізніше, коли почалося утворення 
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Великого князівства Литовського, литва змішалася з іншими слов’янськими 

племенами – кривичами і дреговичами, утворивши сучасних білорусів.   

   Зовсім  інші аргументи наводять представники  угро-фінської концепції походження 

білоруського етносу, зокрема  І. Ласків вважає, що предки білорусів – не балти, не 

слов’яни, і навіть не балто-слов’яни, а угро-фінські племена, родинні сучасним 

пермякам, марійцям і мордовцям.  Однак, на даний момент вважається, що історичний 

вплив угро-фінського елемента на формування білорусів було незначним і відноситься 

до часів більш древніх, ніж часи литовського фактора.  

    Окремі аспекти проблеми  походження білорусів висвітлює  в своїх працях відомий 

український вчений Л. Залізняк. Дослідник наголошує, що праукраїнці з одного боку і 

праросіяни та прабілоруси з іншого розвивалися власними історичними шляхами ще з 

початкових стадій формування субстрату цих етносів у першій половині І тис. до н. е. 

Не випадково українці належать до іншого антропологічного типу, ніж білоруси та 

росіяни. Таким чином, на думку Л.Залізняка, твердження офіційної радянської 

історичної науки, що долі східнослов’янських народів розійшлися лише в пізньому 

середньовіччі внаслідок розгрому Русі татарами, не відповідає даним археології, бо це 

сталося ще до постання держави Русь, якій так і не вдалося консолідувати східних 

слов’ян в єдиний етнос. Про  інтенсивне змішування слов’ян з балтами свідчить 

антропологічний тип дреговичів. Вчений  вважає, що на відміну від давнього  і 

сучасного населення Північно-Західної України вони належали до валдайського 

антропологічного  типу, який вважається  балтським. Саме до нього, констатує 

Л.Залізняк, належала  переважна  більшість давніх та  сучасних балтів, а також 

білорусів.  

      У підрозділі 2.2 «Формування мови білорусів» здійснено екскурс в історію цього 

питання від найдавніших часів до сьогодення. Першим діячем білоруської інтелігенції, 

який звернув увагу на цінність і важливість білоруської мови був поет Франтішек 

Богушевич. У збірнику «Дудка білоруська» він писав, шо «пазнаюць людзей ці па 

гаворцы, ці па адзежы, хто якую носе; ото ж гаворка, язык і ёсць адзежа душы». 

     В дисертації відзначається, що в білоруській мові збереглося багато рис, які сягають 

індоєвропейських часів (С. Судник вважає, що час виникнення особливої лінгвістичної 

формації, на основі якої потім утворилася білоруська мова, сходить до 2300 р. до 

н. е.). Спочатку вона існувала як форма кривицько-дреговицько-люцинського  наріччя, 

а за часів ВКЛ поширюється на всю територію князівства, діалектні особливості 

поступово стираються, утворюється одна державна мова. 

     Білоруська мова бере своє коріння від праслов’янської мови, сформованої в VII–VIII 

ст.  У період від VI до Х століть складається фонетична система, граматичний лад і 

основний словниковий фонд білоруської мови. Розвивається ряд специфічних рис, 

властивих білоруській мові: повноголосся, шиплячі «ж» і «ч» і ін.  Початок 

формування білоруської мови відноситься до часів предків білорусів – дреговичів, 

радимичів, смоленських і полоцьких кривичів і сіверян.  

      За часів Речі Посполитої польська мова стає державною мовою і на території 

ВКЛ. Білоруська мова поступово витісняється з ужитку, а з 1697 року як мова ділових 

відносин була офіційно заборонена. З цього часу вона існує в основному в народних 

масах, розвивається тільки в формі місцевих діалектів. 
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      Новий етап розвитку білоруської мови вже в сучасному вигляді починається з 

початку ХІX століття, коли білоруські землі вже входили до складу Російської імперії.  

Але початком створення літератури білоруською мовою в її сучасному вигляді слід 

вважати п’єсу Дуніна-Марцинкевича «Пінська шляхта», збірник «Дудка білоруська» 

Франтішка Богушевича. 

     26 січня 1990 р. був прийнятий закон «Про мови в Білоруській  РСР», який додав 

білоруській мові статусу єдиної державної мови в Білорусії, почалася білорусизація. 

Однак  вона була зупинена після проведеного в травні 1995 р. референдуму, на який 

було винесено кілька питань, в тому числі про надання російській мові статусу 

державної нарівні з білоруською. Ухвалення цього закону означало подальший 

швидкий занепад білоруської мови, витіснення її з сфери вживання, що і сталося в 

дійсності.  Білоруська мова залишилася мовою інтелектуальної меншості і екзотичною 

для обивателів. Деякі рекомендації щодо відродження мови наводяться в параграфі 5.3, 

де  проблема відродження мови пов’язується з білоруською національною ідеєю.  

     У підрозділі 2.3 «Етнічні межі білорусів» досліджується  проблема визначення 

території  проживання білоруського народу, наголошується, що вони відносно мало 

змінювалися протягом століть. 

      Межі розселення кривичів, відповідно до сучасних енциклопедичних відомостей – 

це верхів’я Західної Двіни, Дніпра і Волги, території нинішніх Вітебської, 

Могилівської, Псковської, Брянської та Смоленської областей. Східний кордон 

розселення племен дреговичів визначалася по річці Дніпро, північна межа проходила 

від Ново-Бихова на північний захід по вододілу річок Друти і Березини до Борисова. 

Південна межа – річка Прип’ять і Західна Двіна. Племена радимичів розселилися в 

басейні річки Сож. Літописна литва за М. І. Єрмоловичем лежала недалеко від 

Мінська: це Верхнє Понемоння, Новоградщина, Кареличські землі, як південний 

кордон згадується річка Щара (Слонімський район). 

       Згідно І. Чаквіну слов’яномовні (білоруськомовні) «литовці» («литвини») 

протиставляли себе литовцям-балтам, яких визначали за іменами «жамойти», 

«жемойти», «жмудь», «жямайти», «самогіти» або «аўкштайти». Ще один вагомий 

аргумент на користь білоруського наповнення етноніма «литвин» подає  Є. Є. Ширяєв.  

Аналізуючи німецькі етнографічні карти, він зауважив, що в написи «Litauer» і 

«Littauen» вкладаються принципово різні поняття. Напис «Litauer» позначає територію, 

заселену етнічними литовцями і саме з території Жемайтії (Жмуді). Що стосується 

напису «Littauen», то він позначає історичну Литву, що складається з поліетнічного 

населення, де більшість складають білоруси – і за чисельністю, і за територією 

розселення. Грунтуючись на цьому аналізі, порівнюючи написання на різних картах 

Є. Є. Ширяєв приходить до наступного висновку, що це ще один переконливий доказ 

того, що назву «Литва» («Littauen») правомірніше відносити до білоруського етносу, 

ніж литовського. У зв’язку з цим сучасну Литву правильніше було б називати за 

самоназвою литовців – «Летува», так як назва «Литва» історично склалося як інше 

поняття, яке з’явилося в XII ст. на території з населенням, що складається в основному 

з слов’ян і, частково, з балтів і угро-фінів. Утворений в результаті міксації  

цих племен білоруський етнос зберігав до XX ст. самоназву «литвини» (не «литовці») і 

самоназву краю «Литва» (не «Летува»)».  
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     В дисертації аналізуються карти та  атласи, в яких позначаються етнічні межі 

білорусів, зокрема «Етнографічна карта Європейської Росії» О. Ріттіха, атлас Р. Еркерта 

(«Погляд на історію та етнографію західних губерній Росії»). Проблема етнічної 

білоруської території спостережена також в  роботах  етнографа А. Кіркора. Дослідник 

включив Гродненську, Мінську і Могилівську області, більшу частину Вітебської (без 

трьох західних районів) і Смоленську (без східних районів). Грунтовно 

проаналізаваний в дисертації і науковий доробок Ю. Карського. Його тритомна 

монографія «Білоруси» науково обґрунтовувала національну ідентичність білорусів як 

окремого слов’янського народу.  Крім колишніх територій (які визначаються в першу 

чергу О. Ріттіхом), Ю. Карський включив в етнічні межі Сураж, Мглин, Стародуб і 

північну частину Новгород-Сіверського повіту Чернігівської губернії, західні частини 

Трубчевського і Брянського повітів Орловської губернії, Бєльського повіту і північно-

західних частин Ржевського повіту Тверської губернії.  

    Дещо інший, відмінний від мовного підходу Ю. Карського, на переломі ХІХ–ХХ 

століть запропонував М. Довнар-Запольський. Він вважав принцип побудови 

попередніх карт за фонетичними ознаками недосконалим і непридатним до деяких 

регіонів Білорусі. Це стосувалося південних районів Гродненської і Мінської областей. 

Більшість вчених цього періоду майже однозначно віднесли Більський, Брестський, 

Кобринський, більшу частину Пружанського і Пінського повітів до української 

етнічної території. М. Довнар-Запольський запропонував врахувати той факт, що 

протягом XV–XIX ст. Брестська область адміністративно входила до складу 

білоруської частини Великого князівства Литовського, Речі Посполитої і Російської 

імперії і була економічно, культурно і духовно пов’язана з іншими білоруськими 

землями. У зв’язку з цим М.Довнар-Запольський розглядав Брестську область як 

складову частину Білорусі. Зміна етнічного складу населення Гродненщини і 

Берестейщини спостерігалася в розглянутому періоді часу дуже часто і змінювалася в 

залежності від політичних подій в цих регіонах. Дуже часто ситуація складалася не на 

користь білорусів.    

       Розділі 3 «Еволюція релігійного світогляду білорусів» присячений дослідженню 

особливостей конфесійної ситуації  на теренах Білорусі від  доби дохристиянських 

вірувань до сьогодення. 

     У підрозділі 3.1 «Дохристиянські вірування і поява християнства в Білорусі» 
показано як язичницькі вірування предків білорусів змінилися християнськими 

віруваннями.  

     Зазначається, що в основі релігійних уявлень предків сучасних білорусів, як і інших 

сусідніх слов’янських народів, лежали дохристиянські вірування – багатобожжя. 

Уявлення про язичницьких богів у предків білорусів в X–XII ст. відбилися у фольклорі 

народу – прислів’ях, приказках, притчах, казках, повір’ях, билинах. Широко 

шанувався у них культ предків, головною  фігурою був Чур – божество, що охороняло 

будинок. 

     Як і у всіх народів Європи, з приходом християнства язичницькі свята у предків 

білорусів або зникли, або знайшли християнський зміст. Взагалі, у білорусів 

релігійність була споконвіку міцною і є однією з фундаментальних рис національного 

характеру. Прийняття та поширення християнства на білоруських землях стало 

важливою віхою в розвитку громадської думки і змінило все політичне, соціальне і 
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культурне життя в древніх князівствах і в подальшому державному утворенні – 

Великому  князівстві  Литовському. Християнство принесло суспільству нову 

ідеологію і догматику. Біля церкви стали групуватися найбільш освічені представники 

білоруського народу, що стали послідовниками і виразниками християнського 

світорозуміння.  Фактично християнство і стало основною причиною, каталізатором 

утворення з перших племінних об’єднань спочатку етнічних спільнот, а потім і націй, 

в даному  разі з  кривичів, радимичів і дреговичів – білоруської нації.  

        Першим точним фактом про існування християнства в східних слов’янських 

землях є його прийняття  вдовою київського князя Ігоря княгинею Ольгою в 955 р. 

Згідно з літописним свідченням Ольга заснувала Вітебськ і з її ініціативи в ньому були 

побудовані два православних храми.  Наступною важливою подією в церковній історії 

Білорусі було прийняття християнства в державному масштабі  при внукові княгині 

Ольги – князеві Володимирі. Відомо, що в Полоцьку єпископська кафедра була 

заснована  ще у  992 році. Автором наголошується, що з самого початку християнство 

в Полоцькому  і  Турівському князівствах носило тут відмітний характер, формувалися 

свої білоруські традиції і духовна глибина.  

          У підрозділі 3.2 «Білоруське православ’я» простежуються  віхи утвердження 

та  злети і падіння у  розвитку православ’я на  теренах Білорусі. 

         В історії Білоруської Православної Церкви були періоди залежності її від 

Константинополя, існували часи її повної незалежності, автокефального існування, а 

останні два століття вона входить до складу Московського Патріархату і зараз є 

Екзархатом Російської Православної Церкви. Початок боротьби за незалежність своєї 

Церкви білоруський народ пов’язує з виникненням Великого князівства Литовського, 

головною складовою якого були білоруські землі. Це, як відомо, відноситься до 1240 

р., коли Міндовг заснував в Новогрудку нову державу – ВКЛ. В цей же рік Київ – 

столиця Київських митрополитів – був майже дотла спалений татаро-монголами. 

Церковне життя на чолі з митрополитами перемістилося в інші місця – на Північ 

(Володимиро-Суздальські землі) і на Північний Захід (ВКЛ). З цього часу і 

починається незалежне існування двох головних течій православного християнства на 

Сході.   Час встановлення Литовської (білоруської) митрополії точно не відомо, але за 

деякими джерелами це 1291 р., коли був поставлений окремий митрополит, ім’я якого 

залишилося невідомим. Список білоруських митрополитів починається з 1315 р.  

      Важливим  аспектом досліджуваної нами  проблеми є аналіз етно-національних рис 

православної культури в  ВКЛ. 

     Значна  увага  в дисертації приділена подіям, що передували  Брестському собору 

1596 р. та часу після укладення унії, коли кількість православних парафій стала різко 

скорочуватися, але вони не зникли зовсім завдяки діяльності Православних Братств. 

Ієрархія Православної Церкви була відновлена тільки в 1620 р., коли 

Константинопольський патріарх Феофан благословив на Київський престол 

митрополита Іова Борецького. 

       Автором досліджено також  історію білоруського православ’я в період ХІХ та 

особливо ХХ ст. Висвітлюються різні аспекти щодо питання про відновлення 

автокефаліі Православної Церкви в 20-30-х рр. ХХ ст. Наголошується,  що незалежна 

Церква в Білорусі – результат духовних зусиль митрополита Мелхиседека, але  

проіснувала  вона лише десять років, до 1937 р. і була фактично знищена 
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більшовиками.  У 1944 р. єпископат БАПЦ в повному складі виїхав за кордон.  

     У 1990 р. був утворений Білоруський Екзархат РПЦ – Білоруська Православна 

Церква (БПЦ). В даний час БПЦ управляється Синодом на чолі з митрополитом 

Мінським і Заславським. За кількістю віруючих БПЦ є найбільшою з усіх інших 

конфесій республіки. За різними оцінками кількість православних в Білорусі становить 

від 60% до 80% від усього населення.  

     Історія  розвитку ще двох християнських  конфесій та їх вплив на  формування 

білоруського народу досліджується дисертантом у підрозділі 3.3 «Католицизм і 

протестантизм в Білорусі».  
      Східні слов’яни, а в їх числі і білоруси, приймали християнство масово в обряді 

греко-слов’янському, але разом з тим у них поширювалося християнство і латинське, 

тобто католицизм. Йшло воно зі Скандинавії, від варягів-русів, де воно тоді вже міцно 

закріпилося. Поширювалось латинство також і з Німеччини, Польщі та з Риму, з 

якими правителі українських і білоруських князівств, в цілому, часто підтримували 

спілкування. Католицизм, або латинство, однак, в маси спочатку не проникало. 

Християнами латинського обряду у предків білоруського народу Х–ХІІ століть були 

спочатку тільки чужинці-купці, місіонери, іноді окремі бояри або воїни-дружинники. 

       Поширюватися в Білорусі латинське християнство вже як католицтво почало в 

XIII–XIV ст. за часів Гедиміна і Ольгерда. Але воно поширювалося майже виключно 

серед вищих верств народу, не доходячи ще до самих народних мас. Так, наприклад, в 

XII–XIII ст. вже були католицькі латинські костьоли в Києві, Переяславі, Смоленську, 

Полоцьку, Новгороді. У XIV ст. були засновані монастирі францисканців в Полоцьку, 

Новогрудку і в деяких інших місцях. Вирішальний крок по поширенню католицизму 

вже серед широких білоруських народних мас був здійснений під час правління 

Ягайла, який у 1386 р. з метою прийняття польської корони прийняв католицтво. У 

цей час багато білорусів, щоб виконати волю великого князя Ягайла, залишили своє 

східне християнство і перейшли в латинство. Ця подія відома як хрещення Литви. 

Ягайло видав латинською мовою документ під назвою «Універсал», в якому він 

зобов’язувався привести до католицької віри все населення  краю. В «Універсалі» було 

надано різні привілеї католицьким костьолам як у Вільно, так і по всьому краю. Така 

воля великого князя  великою мірою послужила причиною до розширення католицтва 

і серед мас білоруського народу. Ще більше розширювалося латинство серед 

білоруського народу за часів Вітовта Великого. 

     З початку XVI ст. на білоруських землях з’явилося і протестантське віросповідання. 

В першу чергу це кальвінізм і, в меншій мірі, соціанство. Багато з вищих білоруських 

станів залишали православ’я і переходили в кальвінізм, а коли кальвінізм перестав  

бути популярним, переходили вже в католицизм. Для боротьби з Реформацією в 

білоруському краї в XVI ст. з’явилися єзуїти. Під впливом діяльності єзуїтів були 

випадки, що і православні східні білоруські пани брали латинське католицтво.  Тиск 

латинізму і полонізму на білорусів-уніатів, кінець  кінців, настільки зріс, що в 1717 р. в 

польській державі виник проект: і уніатів, і православних білорусів остаточно 

перевести в латинство. В католицизм переходили цілі парафії з усіх білоруських 

губерній. Так, наприклад, в 1809 р. в одній тільки Віленській губернії з унії в 

католицизм перейшло до 20 тисяч білорусів. 

      Нарешті, про третю основну течію християнства – протестантизм. Деякі 
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протестантські відгалуження мають характер релігійно-політичний. Спрощення 

обрядів і раціоналізм швидко зробили протестантство наймасовішою релігійною 

конфесією в ряді країн світу. Це дало поштовх до розвитку світського національного 

руху.. Сформувався освічений середній шар городян. Національні еліти розширилися 

до середнього і навіть нижчого класу. Світська освіта в свою чергу забезпечила нації 

здатність до самовдосконалення і рухливості.   Протестанти першими з усіх християн 

ввели служіння на рідних мовах і розробили систему національної освіти.  

      Підсумовуючи, можна сказати, що всі християнські конфесії – католицизм, 

православ’я і протестантизм – позитивно ставляться до національної ідеї, нації і 

націоналізму. Більш того, їх зв’язок неподільний і майбутнє людства – у все більшій 

інтеграції ідеології християнства з національною ідеєю, ідеєю нації і націоналізму. 

У підрозділі 3.4 «Церковна унія в Білорусі і національна культура» 

досліджений шлях унії в Білорусі, розглядається питання, чи є унія носієм 

національної культури білорусів. Автор дисертаційного дослідження намагається 

підходити до питання про роль уніатства в етногенезі білорусів з історичних позицій. 

Конкретизуючи назву цього підрозділу, сформулюємо предмет нашого 

вивчення цього аспекту проблеми у формі наступного питання: «Наскільки можна 

вважати правильним твердження про те, що уніатська віра для білорусів є 

національною вірою?» Для українців з Галичини унія дійсно зараз найбільш близька 

віра і вона несе багато національних особливостей. Для білорусів це не так. І думка 

про те, що унія – це націнальна віра білорусів є черговим міфом білоруської історії.  

Міф про унію, як національну віру білорусів, створений головним чином в 

католицькому оточенні, причому, як польських вчених, так і білоруських, і 

українських. Протистояння експансії Російської Православної Церкви на західні землі 

в XIX столітті прийняло в результаті вигляд не зовсім природний. Цей опір в деяких 

місцях набув навіть характеру повного заперечення православ’я і прийняття 

невластивої ментальності багатьох білорусів чужої віри – католицизму, в який часто 

переходили і білоруси-уніати. Ось чому в Білорусі і з’явилася велика кількість 

«поляків», які поступово утворилися з білорусів-католиків! 

     Якщо XVI століття, коли велика частина населення сповідувала православ’я, 

вважається Золотим століттям для білоруського народу, часом розквіту як нашої 

культури, так і науки та ремесел, то вже з XVII століття (з початком унії) починається 

занепад білоруської культури. З цього часу починаються польські впливи у всіх 

сферах життя. Змінювалася мова  проповідей, змінювалася також і обрядова сторона 

служби. І якщо в Україні уніатство зберегло первісні східні особливості, характерні 

для Православної Церкви, то в Білоpуcі воно еволюціонувало в західному напрямку і 

майже злилося з Католицькою Церквою. Фактично, унія стає не державною релігією, а 

навпаки, засобом ополячення. І дійсно, всього крок залишався, щоб з білорусів 

зробити поляків. Після 1839 р. до католицизму відійшло близько 2 млн. білорусів, яких 

потім автоматично записали поляками. 

      Не дивлячись на всю суперечливу історію уніатства, були часи, коли саме уніати 

виявлялися захисниками білоруського народу, його традицій і мови. І це було тоді, 

коли саме існування унії ставилося під загрозу знищення, а на білоруських землях у 

всю міць насаджувалася так звана русифікація. Це відбувалося епізодично в XIX 

столітті, а також в ХХ столітті. І хоча масового характеру в ці часи уніатство не 
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отримало, ті позитивні прояви греко-католицизму в Білорусі не можна не згадати. 

     У підрозділі 3.5 «Християнський націоналізм в Білорусі» розглядається таке 

мало вивчене явище, як християнський націоналізм і оцінюється шлях його розвитку в 

Білорусі. Розглядаються конфесійні різновиди християнського націоналізму.  

     У Росії досить відомий, наприклад, православний націоналізм. Ряд російських 

філософів (М. Бердяєв, Н.Клепенін, І.Ільїн, В. Соловйов, К. Леонтьєв та ін.) багато 

своїх творів присвятили розгляду проблеми націоналізму як певною мірою 

християнської любові. Всі згадані автори були за віросповіданням православними, і в 

великій мірі під християнством вони розуміли саме православний варіант віри. Ніде в 

католицькому або протестантському оточенні не зустрічається такого ґрунтовного 

аналізу націоналізму в контексті християнства, як у руських православних релігійних 

філософів кінця XIX – першої половини ХХ ст. Виникли і терміни: православний 

націоналізм і навіть – православна цивілізація. 

    Білорусам властива певною мірою така якість, як смиренність – ключова 

християнська якість. Білорусам поза межами свідомості властива любов до ближнього, 

у них немає ворогів, вони однаково люблять всіх. Білорус не любить війни, йому не 

властиво слово «вбивати». «Не убий» – така заповідь близька нашому народу і 

цінується століттями. Ці та інші християнські заповіді відображені в пам’ятці 

законодавства, права, історії і культури – «Статуті Великого князівства Литовського». 

Християнські цінності завжди стояли на чолі кута будь-яких державних, політичних, 

господарських та інших проблем. Навіть коли слово «християнський» стало 

забороненим за часів сталінізму і більш пізніші часи «хрущовської відлиги» білоруси 

зберігали християнські відносини до своїх близьких, до всього народу. Можливо, 

білоруси навіть «занадто» християнський народ, так як іноді вони занадто легко 

«підставляють другу щоку», віддають свій одяг, або їжу іншим. Відносно недавно 

білоруси відмовилися від свого головного історичного символу – герба «Погоня». 

    Хоча Білорусь і незалежна держава, вся структура нашої Православної Церкви 

підпорядкована зовнішньому джерелу – Москві. Тільки незалежність білоруських 

церковних інститутів від Третього Риму може стати справжнім критерієм 

незалежності. А це можливо тільки при проголошенні автокефалії. Автор наголошує, 

що  при розпаді імперій, першим кроком, який робили церковні ієрархи, був крок 

здобуття автокефалії Православної Церкви. Так було, наприклад, після оголошення 

самостійності Польської держави після краху Російської імперії. Досить скоро там 

з’явилася Автокефальна Польська Православна Церква. 

       Розділ 4. «Білоруський етнос і процеси  націотворення та державотворення» 

побудований  у формі  панорамного розгляду етногенезу білоруського народу, його 

етнічної історії, становленню білоруської державності. 

      У підрозділі 4.1 «Етнічні процеси в Київській Русі і Великому князівстві 

Литовському (ВКЛ) та формування білоруського етносу» проаналізовано процеси 

етногенезу білорусів і запропоновано авторську концепцію періодизації формування 

білоруського етносу-нації. Щоб виділити в давній історії Білорусі ті моменти, коли на 

території білоруських земель почали формуватися перші незалежні державні 

утворення, в дисертації розглядається послідовно весь хід історичних подій від 

Київської Русі до теперішньої  Республіки Білорусь. 

      Як і кожна нація, білоруська нація є результатом еволюційного переходу 
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білоруського етносу в якісно новий стан – націю. Тому ретроспективно шлях 

формування білоруської нації можна розглядати протягом декількох періодів (фаз). 

Фази формування білоруського етносу-нації можна поділити наступним чином 

(авторська періодизація): 

1. Виникнення білоруського етносу. Перший період етногенезу білорусів (Х–

XIV ст.). 

2. Етногенез білоруського етносу в ХV–XVI ст., формування його білоруських 

особливостей. Формування білоруської народності. 

3. Еволюція білоруського етносу за часів конфедерації ВКЛ та Польщі (Речі 

Посполитої) у XVIІ–XVIII ст. 

4. Четвертий (модерністський) період розвитку білоруського етносу-нації. 

Формування білоруської нації (перша половина XIX ст. – початок ХХI ст.). 

       Підрозділ  4.2 «Білоруське етнотворення у XV–XVI ст.» присвячений 

дослідженню етнічної історії  періоду, відомого як Золотий вік в історії Білорусі. 

        У ХV–ХVI ст. Велике князівство Литовське досягає свого розквіту. У цей час 

з’явилися значні пам’ятки білоруської культури в різних областях: у літературі, в 

мистецтві, в архітектурі і навіть у музиці. В дисертації розглянута діяльність тих 

людей, які зробили важливий внесок у формування білоруської ідентичності. Без 

їхньої творчості не було б і сучасних  досягнень в розвитку білоруської культури. 

        В цей час Франциск Скорина видав книги «Апостол», «Псалтир», а Симон 

Будний – «Катехізис». З’являється багато інших відомих творів старобілоруською 

мовою. Писали в той час і на латині (Микола Гусовський «Carmen de statura feritate 

acvenatione bisontis» («Пісня про зубра»). Ф. Скорина першим прийшов до висновку, 

що твердження загальнолюдських цінностей пов’язано з пробудженням національної 

свідомості і, навпаки, що людина по-справжньому може осмислити себе як 

представника людства, коли він осмислив себе як представник свого народу. У 

білоруського книгодрукаря загальнолюдські і національні цінності гармонійно 

поєднуються. Те, що він виділяв національні особливості народу як окрему цінність – 

це важливий і дуже прогресивний крок в сторону нового витка розвитку людини – 

становлення його як людини національної. Велику роль у формуванні білоруської 

національної ідеї в розглянутий період (XV–XVI ст.)  зіграв рід князів Острозьких. За 

часів існування ВКЛ склалася білоруська народність. Цей якісний стрибок переходу 

від племінних відносин (кривичів, дреговичів, радимичів і литви) в державне 

утворення – ВКЛ відбувається саме в згаданий період.     

      Підрозділ 4.3 «Особливості розвитку білорусів у ХVII–ХVIII століттях» 
присвячений розгляду подальшої еволюції білоруської народності після укладення в 

1569 р. політичної унії Великого князівства Литовського з Польським королівством.  

     З 1596 р. було втрачено дуже важливу складову білоруського етносу – єдність 

релігійного простору. Білоруси, маючи православний менталітет, почали існувати в 

просторі католицького світу. Поступово реальністю ставало і ополячення білоруського 

населення в умовах співжиття в новій державі – Речі Посполитій. Зміна політичного 

становища спричинила за собою і природні зміни у всіх сферах життя білоруської 

складової ВКЛ. У чому істотна відмінність статусу білорусів у ВКЛ і в Речі 

Посполитій? 

1. ВКЛ: білоруська мова – державна. У культурі, літературі, освіті та інших 
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сферах суспільного життя домінує білоруський фактор. Православ’я має високий 

статус, воно поширене в середовищі вищих державних осіб, в тому числі і великих 

князів. 

2. Річ Посполита: польська мова – державна. Білоруська мова поступово 

витісняється з ужитку, а з 1697 р. як мова ділових відносин була офіційно 

забороненена. У діловодстві, в літературі і в освіті переважала польська мова і 

польська культура. Білоруська еліта стрімко ополячується. Контреформація породила 

новий виток зростання католицької експансії, а розширення єзуїтських організацій 

принесло з собою ополячену культуру, ополячене просвітництво і освіту. Православ’я 

втрачає свою провідну роль в суспільстві, поступившись  греко-католицизму і 

католицизму. 

    Таким чином, цей короткий огляд свідчить про зміни, характерні  білоруському 

етносу, набуття ним поліконфесійних рис, що дасть, врешті-решт, (до початку ХIX 

століття) належний потенціал для процесу формування нації, який почався в Європі з 

кінця XVIII ст.  

       У підрозділі 4.4 «Модерністський період у розвитку білоруського етносу-

нації» розглядається заключний етап розвитку білоруського етносу – формування 

білоруської нації. Автор виокремлює чотири етапи модерністського періоду 

формування білоруської нації: 

1. Перший етап модерністського періоду формування білоруської нації (перша 

половина ХIX– початок ХХ ст.). 

2. Другий етап модерністського періоду формування білоруської нації (1917–

1939 рр.). 

3. Третій етап модерністського періоду формування білоруської нації (1939–

1950-ті роки). 

4. Четвертий етап модерністського періоду формування білоруської нації 

(кінець 50-х років ХХ ст. – по теперішній час). 

         Саме в цей період почав застосовуватися термін «Білорусь» (в російськомовному 

варіанті – «Белоруссия»); припиняється процес полонізації краю; після 243-річного 

панування унії до білорусів починає повертатися православ’я, яке було вірою предків і 

існувало перед уніатським періодом близько 400 років. До 1772 р. греко-католицька 

церква майже вичерпала, якщо можна так сказати, свою унікальну рятувальну 

функцію від латинської загрози і окатоличення білорусів в ХVI – XVIII ст. На базі 

білоруського етносу десь у середині XIX ст. починає складатися нова білоруська 

ідентичність. Російщення Білорусі – ще одна особливість суспільно-політичного життя 

Білорусі в складі Російської імперії. Про це написано чимало, але мало хто звертає 

увагу на головну зміну в статусі білорусів, обумовлену російсько-білоруськими 

відносинами в першій половині XIX ст. Ця особливість – якісні зміни самого 

білоруського етносу: поступово починає утворюватися модерна білоруська нація. Це 

яскраво видно через призму розвитку білоруської літератури та виникнення перших 

модерних білоруських письменників. Білорусь увійшла до складу Російської імперії 

майже спольщена – територією суцільно польського духу і свідомості, без 

національної еліти, але зате з великою масою «простого» народу – «тутейшіх». Через 

кілька десятиліть – до середини XIX ст. стали спостерігатися і перші суттєві риси саме 

білоруської національної своєрідності. 
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    Відлік появи на арені світових культур білорусів вже не як етнічної групи, етносу, а 

національної спільноти, нації можна починати від перших ідеологів – В. Дуніна-

Марцинкевича і Ф. Богушевича. Це були перші білоруські письменники, які 

засвідчили в своїх творах наявність нової спільності людського роду – білорусів. 

     Щодо ХХ століття, то в дисертації наголошується, що в 1991 році – році 

проголошення незалежності ряду пострадянських республік, Білорусь була, очевидно, 

єдиною країною, яка була не готова до державної незалежності. Для білорусів, вона 

була незрозумілою, а для великої частини населення і небажаною. 

       Розділ 5 «Білоруський етнос-нація в ХХІ столітті» присвячений розгляду 

основних характеристик білоруської нації станом на початок ХХІ ст., з прогнозом її 

розвитку в майбутньому.  

     У підрозділі 5.1 «Ідентифікація назви білорусів» розглядається питання про 

походження назви «білорус», розглянута історія ідентифікації назви білорусів.  

     Етнонім «білорус» до XVII ст. був відомий тільки як топонім і вперше був ужитий в 

сенсі самоідентифікації, позначення приналежності до певного народу Соломоном 

Рисінським (1560–1625). Вперше «Біла Русь» згадується в середині XIII ст. як 

позначення території північно-західної частини сучасної Росії. Г. Саганович в своєму 

огляді «Нарыс гісторыі Беларусі» також відносить першу згадку про Білу Русь до 

цього часу, вказуючи на анонімний латинськомовний текст другої половини XIII ст., 

знайдений в Дубліні американським істориком Мартіном Л. Колкером. З XIV ст. ця 

назва стала вживатися до східних земель сучасної Білорусі. Назва «Біла Русь» в 

повідомленні 1382 року польського хроніста Я. Черняховського вперше пов’язана з 

конкретним містом – Полоцьком. 

    У XIII–XVI ст. для ідентифікації населення Білорусі використовувалися різні 

етноніми. Аж до XVII ст. на території ВКЛ в межах нинішньої Білорусі та України 

використовувалися терміни «руські», «русини». У XIII–XVI ст. для ідентифікації 

населення Білорусі використовувалися різні етноніми. У XIV–XV ст. жителі західних 

земель Білорусі та східної Литви називали себе «литвинами». У XVI і особливо в 

XVII–XVIII ст. ця назва стосується практично всієї білоруської етнічної групи. 

Розглянуто й інші терміни найменування білорусів – «тутейшіє» і історично забуту 

назва – «кривичі». 

      У підрозділі 5.2 «Еволюція ментальності білорусів» автор розмірковує про 

менталітет білорусів, його видозміну в епоху інформаційного суспільства,  спростовує 

міф про толерантність білорусів і співвідносить це поняття з рівнем розвитку 

суспільства – чим вищий рівень цивілізованості суспільства, тим більше властива 

йому терпимість до інакомислячих, прагнення до єдності та любові серед людей.  

      Часто можна було почути міркування щодо так званої толерантності білорусів як 

національну рису.  На нашу думку, весь спектр цієї тематики, по суті, є не що інше, як 

псевдонауковість, і ряд тверджень про споконвічну толерантність білорусів не має під 

собою жодної підстави. Взагалі, з нашої точки зору, виникнення погляду про 

толерантність білорусів як якусь особливу національну рису є створенням чергового 

міфу про білорусів, яких було багато в нашій історії. 

     Одна з назв, згаданих нами вище, предків білорусів – плем’я «лютичів» свідчить 

про далеко не лагідну поведінку наших предків і є свідченням досить «тугої» вдачі 

древніх білорусів. Друга назва – «велети» походить, швидше за все, від 
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старослов’янського слова «великий», що само собою є характеристикою народу.  

Київська Русь об’єднувала ряд слов’янських князівств на великому просторі і, на 

перший погляд, була цілісною державою, де мирно співіснували Полоцьке і Київське, 

Суздальське та Новгородське, інші князівства. Але насправді це було не зовсім так. 

Добре відомо, що починаючи вже з останньої чверті Х ст., в Полоцьку фактично 

незалежно від Києва княжив Рогволод. Діяльність Рогволода свідчить про його 

талановитість як державного діяча і зовсім не про якусь «толерантність».  Саме з часів 

Київської Русі ми бачимо з боку полочан якраз прояви нетолерантності до чужої влади 

(київських князів), а навпаки, нетерпіння і непокори. Дійсно, при Рогволоді Полоцька 

земля прагнула не тільки до своєї незалежності, а навіть приєднала до себе Туров.    

Наступний історичний період – ВКЛ. Саме цей час в історії білорусів деякі вчені 

пов’язують з виникненням нашої толерантності. Спочатку торкнемося питання про 

татарських набіги. По-перше, татари хоч і робили свої спустошливі набіги на Литву, 

але ніколи не змогли домогтися від неї залежності та ніколи не брали з білорусів 

данини, як це вони робили в Московії, де безроздільно господарювали кілька століть. 

Ці факти свідчать про споконвічне прагнення наших предків до незалежності, про те, 

що і вони могли, і ми можемо давати відсіч нашим ворогам.  

    Таким чином і історичний екскурс не дає аргументів на користь толерантності 

білорусів як особливості менталітету.  Так що ж це за народ білоруси? Чому ми так не 

цінуємо державну незалежність? Проросійські настрої є у величезної частини 

населення. Може, такий стан і називається білоруською толерантністю? Так ні ж! 

Ніяка це не терпимість білоруської нації до інших націй. Це називається національним 

нігілізмом, зневагою до своєї нації, мови та історії. Ось такі риси дійсно відображають 

сутність сучасного білоруського громадянина. Варто задуматися, що ховається під 

вигаданою толерантністю. А ховається нікчемність і душевна порожнеча, злиденна 

психологія і політичний сервілізм. 

     Можна перерахувати ряд відомих якостей білорусів, сформованих протягом їх 

тисячолітньої історії.  До кращих морально-духовних якостей можна віднести 

національну і релігійну терпимість, гостинність, лагідність, доброту, щедрість, 

мудрість, чесність, доброзичливість, мрійливість, працьовитість. С. Морозова виділяє в 

якості національних якостей білорусів також мовчаливість, схильність до сімейного 

життя, схильність до згоди, пошук компромісів та інші.  Великі зміни в суспільному 

житті Білорусі та формування нової парадигми поведінки сучасної людини, її сутності, 

ідентичності, що відбулися за останні два-три десятиліття, не можна розглядати без 

аналізу головної риси сучасної епохи – формування інформаційного суспільства. 

         Ми бачимо нові риси білоруса XXI століття, які якісно відрізняються від 

багатовікового білоруса, описаного Ф. Кудринським. Цей білорус більше не є 

мовчазним і недовірливим селянином, наполегливим в собі і в той же час ввічливим по 

відношенню до свого керівництва, і цивілізованою людиною – відкритим, 

розсудливим, який знає собі ціну і поховав свій віковий страх, що був головною 

причиною негативного іміджу білорусів серед інших народів. Початок XXI століття 

застав білорусів в момент формування оновленого менталітету, і, можливо, ми 

переживаємо найвдаліший момент для створення нашої ідентичності, яким ми не 

зуміли скокористатись протягом попередніх століть.      
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     У підрозділі 5.3 «Національна ідентичність білорусів» поняття  білоруської 

ідентичності розглядається через призму порівняння сутності термінів «європейська 

ідентичність» і «слов’янське братство». 

     Білорусь ніколи, нікуди не прагнула, а якщо «прагнула», то тільки бути собою, адже  

білоруси великі домосіди. Таких країн, які залишались «самі собою», як Білорусь, не 

багато. У нас століттями існувало своє православ’я, яке в важких умовах протистояння 

Московському православ’ю зберігало свою автономію (XIV–XVI ст.). Мало таких 

країн, які так вперто не робилися неофітськими в сенсі неприйняття католицтва в 

масштабах країни, як Білорусь. Як компроміс була прийнята унія, але не католицизм.  

    Проблемі білоруської ідентичності останнім часом присвячено багато статей. У 

зв’язку з цим потрібно відзначити, що в модерну епоху формування націй (XIX–XX 

ст.) ідентифікація жителів спочатку Північно-Західного краю Російської імперії, потім 

БСРР, і нарешті, Республіки Білорусі з назвою «білорус» в кожен з цих періодів була 

далеко неоднаковою. Вирішуючи питання про білоруську модерну ідентичність, ми 

змушені йти до європейської ідентичності неминуче через радянську білоруську 

ідентичність. А ця білоруська ідентичність сформувалася протягом десятків років, і 

нелегких років, часу, наповненого пассіонарним національним підйомом, страшним 

сталінським ГУЛАГом, репресіями і війнами. Сучасне село давно не є носієм 

білоруської ідентичності, та й взагалі майже не має ніяких атрибутів національної 

культури – мови, традицій і т.п. Однак примордіальна складова білоруської нації існує 

на іншому, більш високому рівні, на рівні національних еліт і є вагомою складовою 

нашої ідентичності. Починаючи з 1991 р. білорусам залишилося сформувати свою 

білоруську ідентичність в контексті модерністського спектра націй-держав. І цей 

процес успішно йшов аж до знакових рефередумів 1995 року, які призупинили 

процеси білорусизації, так характерні для першої половини 90-х років. 

     На даний момент є два шляхи формування нової білоруської ідентичності – на базі 

білоруських національних цінностей в основному прімордіального роду (культура-1) і 

на новій модерній основі офіційної, в основі чиновницької ідеології, що не грунтується 

на першорядній важливості таких цінностей, як білоруська мова, історія Білорусі, 

національні традиції і т.д. (культура-2). 

      Як же визначити національну ідентифікацію білорусів в сучасну інформаційну 

епоху? На нашу думку найважливішим тут є питання про сутність білоруської 

національної ідеї і білоруського націоналізму, пролегомени до яких ми сформулюємо 

нижче. Крім атрибуту державної незалежності, який білорусам подарувала історична 

доля на початку 1990-х рр., білорусам майже нічим похвалитися в сенсі практичного 

впровадження здорової національної ідеї в життя Білорусі і життя нації.  Ми повинні 

викорінити ярлик неповноцінної нації, яка не має минулого, історії. Потрібно 

розвивати той тип націоналізму, який носить в науці назву «престижний». Фактично, 

націоналізм є реалізацією національної ідеї в теоретичній площині, нація – реалізація 

національної ідеї в практичній площині. 

     У підрозділі 5.4 «Новітнє білоруське націєтворення та  державотворення: 

реалії та  перспективи» автор досліджує взаємовпливи і взаємозалежність між 

сучасними державотворчими та  націєтворчими процесами в Білорусі. 

      Білорусь часто розглядають як прикордонну територію між Заходом і Сходом. 

Звідси робляться різні за політичною спрямованістю висновки: з ким білоруси, зі 
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Сходом, під яким мається на увазі завжди Росія, або з Заходом, тобто Європою. На 

нашу думку, наведена постановка питання в принципі неправильна. На першому місці 

повинна стояти спочатку Білорусь, а вже потім всі інші країни. Територія будь-якої 

країни лежить між територіями якихось інших країн.  

     Питання ідентичності, пошуку (повернення) свого шляху, природно, був 

надзвичайно актуальним. Онтологічний статус Білорусі, на нашу думку, зовсім 

необов’язково формулювати як статус кордону між Заходом і Сходом. Адже ми тим 

самим відразу ставимо себе в стан підпорядкування (ми Захід чи  Схід?), відрізаємо 

себе в територіальному сенсі і виділяємо «Великорісію» – Схід і цивілізований Захід – 

Європу. І не залишається місця нам як самостійній державі з самостійною 

білоруською культурою і національною особливістю. Наша мета в цьому контексті – 

виявити особливості білоруського етносу, визначити критерії білоруської 

ідентичності. І це майже не пов’язано з географічним розташуванням. 

        І важливо ще розуміти, що білоруська православна культура і ментальність це 

зовсім не те саме, що московсько-російське православ’я. Тепер, однак, крім Москви, 

ми маємо досить велику державу – незалежну православну Україну з 46 млн. 

населення, яка не дуже хоче визнавати «Третій Рим». Ми маємо самостійну 

православну країну Грузію з майже 1700-літніми християнськими традиціями. Ми 

маємо, нарешті, Сербію і ряд інших країн, які географічно, а десь і політично входять 

до складу згаданої вище «Західної цивілізації». І ці країни представляють приклад 

«досить чистих» православних країн, так як відрізняються від православно-

мусульманської Росії справжньою релігійною однорідністю. 

В результаті дослідження закономірностей формування і еволюції білоруського 

етносу-нації отримані наступні висновки: 

       1. Встановлено, що історіографія по темі дисертації охоплює період розвитку 

історичної науки в Білорусі від середини ХIХ ст. до теперішнього часу. Точкою 

відліку в грунтовному  вивченні походження і особливостей білоруського 

етносу слід вважати роботи вчених середини ХІХ століття  П. Н. Шпілевського, 

А.Г. Кіркора, П.В. Шейна, які вперше звернули увагу російської еліти та 

наукової громадськості на існування в Російській імперії білорусів – народу, 

близького до російського, але відмінного від нього. Цей період отримав назву 

міфологічного, тому що основним об‘єктом вивчення вчених була духовна 

культура білорусів: пісні, танці, обряди, легенди, перекази і міфи. З 1880–1890-

х років розвивається еволюційний напрямок у вивченні білоруського етносу, в 

основу якого разом з духовною культурою білорусів покладені соціальні 

аспекти, що розглядаються в розвитку від відомих племінних форм (кривичів, 

дреговичів і радимичів) – до зрілого білоруського етносу.  

     Проведений історіографічний аналіз по темі дисертації показав, що на сьогодні 

немає комплексного наукового дослідження, цілісної концепції походження 

білоруського народу, його історичного шляху та формування на його основі 

білоруської нації. Дана дисертація є спробою заповнити існуючий в білоруській 

науці пробіл у знаннях про генезис білоруського етносу, нації,  а також 

національної ідеї і націоналізму. Довгі роки ці теми були небажаними для 

суспільних наук в країнах соціалізму – СРСР, Східної Європи та інших. Якщо і 

розглядалися такі питання, то дуже тенденційно і односторонньо. Автор 
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пропонованої дисертації спробував проаналізувати основні існуючі в світі 

теоретичні знання про ці явища і дати деякі узагальнення.  У радянській 

етнологічній науці панувала концепція, згідно з якою росіяни, українці і 

білоруси представляють собою три гілки давньоруської народності. Однак в 

науці немає жодного доказу концепції єдиного східнослов’янського народу ні в 

ті радянські часи, ні зараз. 

     З’ясовано, що репрезентативність джерельної бази  дослідження велика і  

представницька. В дисертації  використані архівні  документи, літописні 

джерела,  рукописи, стародруки,  археологічні дослідження, хроніки, 

етнографічні атласи, картографічні видання, збірники архівних документів, 

статистичні та інші матеріали, що разом з теоретичними надбаннями провідних 

зарубіжних вчених та науковим  доробком наших попередників дозволяють, по 

можливості, побудувати авторську схему-теорію розвитку білоруського народу 

від древніх племен – далеких предків білорусів, до сучасних подій, в яких 

Білорусь, білоруська нація – суб‘єкт світової історії. 

   У даній дисертації використані дієві (результативні) методи дослідження 

(загальна теорія систем, ситемний аналіз та ін.). Разом з тим, нами використані 

не тільки традиційні методи історичної науки: порівняльно-історичний метод,  

структурно-функціональний, соціологічний, аксіологічний методи. Вперше 

використана теорія ієрархічних багаторівневих систем і методи математичного 

моделювання, які застосовані нами для опису багаторівневої схеми нації-

держави, а також побудови моделей еволюційного шляху націй. 

    2. На підставі фактичного та  аналітичного матеріалу з різних галузей знань, 

таких як мовознавство, етнологія, етнографія, археологія, антропологія  

зроблено висновок про, щонайменше,  тисячолітній вік білоруського етносу. В 

результаті симбіозу балтської і слов’янської культури утворюється білоруський 

праетнос. Вже з часів Київської Русі проявляються особливості жителів, які мешкали 

на території сучасної Білорусі. Це кривичі, дреговичі і  радимичі. На основі 

самоорганізації згаданих племен були створені перші державні структури предків 

білорусів, які носили назви Полоцьке і Туровське князівства. Прийнято також вважати, 

що ці князівства входили до складу єдиної держави – Київської Русі. 

     Щодо ролі балтського етносу, то вона не враховувалася багатьма російськими і 

радянськими вченими, які скоріше в політичних, ніж в наукових цілях, ввели 

концепцію «давньоруської народності». У науці немає жодного доказу концепції 

єдиного східнослов’янського народу. Першим дослідником, який поставив під сумнів 

теорію «давньоруської народності» був В. Сєдов. Аргументи, які навів В. Сєдов на 

користь балтського походження племен, що населяли територію сучасної Білорусі, 

базувалися на вивченні пам’яток матеріальної культури цього регіону. Крім цих 

аргументів аналізувалися фонетичні особливості мови білорусів, які характерні для 

балтського субстрату. Пізніше білоруський дослідник М.Єрмолович визначає межі 

поширення балтського субстрату (литви) на території Білорусі. Згодом, коли почалося 

утворення Великого князівства Литовського, литва змішалася з іншими слов’янськими 

племенами – кривичами і дреговичами, утворивши сучасних білорусів. 

     3.  З’ясовано, що білоруська мова бере своє коріння від праслов’янської мови, 

сформованої в VII–VIII ст.  Початок формування білоруської мови відноситься до 
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часів предків білорусів – дреговичів, радимичів, смоленських і полоцьких кривичів і 

сіверян. Певну субстратну роль зіграли говірки балтів – ятвягів, прусів і ін. Спочатку 

вона існувала як форма кривицько-дреговицько-лютицького  наріччя, а за часів ВКЛ 

поширюється на всю територію князівства, діалектні особливості поступово 

стираються, утворюється одна державна мова. До XIV ст. у Великому князівстві 

Литовському, Руському і Жамойтському сформувалася літературно-писемна мова, яка 

сьогодні називається старобілоруською мовою. 

        Визначено етнічну  територію проживання білорусів.  Автором наголошується, що 

етнічні межі розселення білорусів  мало змінювалися протягом століть. До етнічної 

території білорусів належать терени Вітебщини, Віленщини, Гродненщини, 

Полоччини, Пінщини, Смоленщини, частково Берестейщини, частково Підляського 

воєводства Польщі та деякі інші прилеглі до названих земель території. 

Наголошується, що етнічні  межі  проживання  білорусів і сучасні  державні кордони 

Білорусі не співпадають. 

      4. Наголошується, що в основі релігійних уявлень предків сучасних білорусів, як і 

інших сусідніх слов’янських народів, лежали дохристиянські вірування – язичництво. 

Прийняття християнства в 988 р. і його поширення на білоруських землях стало 

важливою віхою в розвитку громадської думки і змінило всю палітру політичного, 

соціального і духовно-культурного життя давніх князівств, а згодом і Великого 

князівства  Литовського. У Полоцьку єпископська кафедра була заснована в 992 році, в 

Турові існувала православна єпископська кафедра вже на початку XI ст. Поширювався 

на білоруських землях і католицизм, зокрема зі Скандинавії, від варягів-русів, а також і 

з Німеччини, Польщі та з Риму. У 1596 р. на Брестському Соборі проголошується унія, 

а уніатська  церква стає домінуючою в церковному житті білорусів. З середини XIX до 

початку XX ст. греко-католицизм був найбільш близькою до народу релігією. З 

початком XVI ст. на білоруських землях з'явилося і протестантське віросповідання. В 

першу чергу це кальвінізм і, в меншій мірі, соціанство. Протестанти першими з усіх 

християн ввели служіння на рідних мовах і розробили систему національної освіти. В 

даний час в Білорусі сходяться східний і західний імпульси християнства, вони мирно 

співіснують століттями. Білорусь може стати «конфесійною Швейцарією». Саме тут 

перетинаються протестантський Північ, католицький Захід і православний Схід. 

Менталітет, традиції, мова, культура та інші атрибути, притаманні, будь-якому  

народу і в кінцевому підсумку певної цивілізації, в Білорусі, на подив, дуже 

гомогенні, багато в чому близькі і монолітні. І факт присутності в Західній 

Білорусі більш високої чисельності католиків, ніж у Східній, майже не впливає 

на відмінність у їх способі життя, або на істотну відмінність в менталітетах 

західників і східняків. 

       5.   Проаналізовано особливості етнічної історії білорусів через призму 

державотворчих процесів від Київської  Русі до незалежної Республіки 

Білорусь. Першим кроком побудови нашої концепції етнічного походження 

білорусів стало визнання ролі балтського фактора в основі соціального, 

антропологічного, культурного, спадкового та інших складових древніх 

племен, що населяли територію Білорусі. Другим істотним компонентом в 

подальшій історії формування білоруського етносу є плем’я литва, яке 

згадується трохи пізніше протобілоруських племен – кривичів, дреговичів і 
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радимичів, приблизно з XII ст.  Пізніше, коли почалося утворення Великого 

князівства Литовського, литва змішалася з іншими слов’янськими племенами – 

кривичами, радимичами і дреговичами, утворивши сучасних білорусів. За часів 

існування ВКЛ склалася білоруська народність. Цей якісний стрибок переходу від 

племінних відносин (кривичів, дреговичів, радимичів і литви) в державне утворення – 

ВКЛ відбувається саме в згаданий період. З 1596 р. було втрачено дуже важливу 

складову білоруського етносу – єдність релігійного простору. Білоруси, маючи 

православний менталітет, почали існувати в просторі католицького світу. Поступово 

реальністю ставало і ополячення білоруського населення в умовах співжиття в новій 

державі – Речі Посполитій. Цей короткий огляд свідчить про зміни, характерні для  

білоруського етносу, набуття ним поліконфесійних рис, що дасть, врешті-решт, (до 

початку ХIX століття) належний потенціал для процесу формування нації, який 

почався в Європі з кінця XVIII ст. З входженням білоруських земель до складу 

Російської імперії, а потім  СРСР набирають  великого розмаху процеси російщення 

білорусів, які продовжуються і в сучасних умовах. 

       6. Обгрунтовано авторську концепцію білоруського етногенезу та  націогенезу, яка 

включає  4  періоди (фази): 

Перший період. Утворення білоруського етносу шляхом злиття слов’янських 

племен кривичів, радимичів і дреговичів, а також племені «литва» (Х – ХІІІ ст.). У XIII 

ст. відбулося об'єднання слов'янських князівств на території сучасної Білорусі і 

утворилося Велике князівство Литовське. Населення центральної і західної частин 

ВКЛ  ідентифікувалося під загальною назвою «литвини». 

Другий період еволюції білоруського етносу: XIV–XVI ст. в державі Велике 

князівство Литовське  утворилася білоруська народність. 

Третій період (XVII–XVIII ст., ВКЛ в складі Речі Посполитої). Подальший 

розвиток характерних рис білоруської народності.  

Четвертий, модерністський період формування білоруського етносу-нації – від 

часу третього поділу Речі Посполитої і входження території Білорусі до складу 

Російської імперії – до сьогодні. Офіційне використання назви краю «Білорусь» і  

народу, який його населяє  –  «білоруси». З 1991 р. Білорусь стає незалежною 

державою, а білоруська нація знаходить закінчену форму, зібравши всі необхідні 

атрибути повноцінної, європейської нації. 

7. Осмислено формулювання і сутність білоруської національної ідеї. 

Національна ідея (НІ) – це проект реалізації нації в нації-державі. Вона виникла 

одночасно з появою нації і представляє собою прагнення людини реалізувати себе у 

своїй нації і в своїй національній державі. 

 Сформульовано головні атрибути білоруської національної ідеї: Білоруська 

національна ідея (БНІ) – прагнення громадянина Білорусі усвідомлювати себе в своїй 

нації і своїй національній державі; БНІ є виразник певного типу культури, властивої 

білоруському етносу, і включає економіку, виробництво, освіту, релігію, мистецтво, 

літературу, інші складові всієї повсякденної  і цільової діяльності громадян; Білоруси 

мають свою історичну національну символіку і національний гімн; БНІ повинна бути 

спрямована на консолідацію суспільства. Тільки національна ідея здатна поєднати 

різні, іноді і не дружні групи населення, які живуть разом, в одній державі; Білоруська 

національна ідея повинна знаходити своє коріння в минулому; БНІ – це все наша 
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велика історична спадщина, яка починається з пам'яток матеріальної культури, це 

літописи і хроніки, це народні традиції, перекази, фольклор; Метою БНІ є утворення 

незалежної білоруської національної держави; БНІ лежить в основі зовнішньої і 

внутрішньої політики Білорусі; БНІ набуває певної закінченості, коли вона 

формулюється як ідеологічна платформа нації і неухильно веде до націоналізму – 

програми дій для підтримки цієї ідеї і досягнення її цілей.  Фактично, націоналізм є 

реалізацією національної ідеї в теоретичній площині, нація – реалізація національної 

ідеї в практичній площині. 

     8.  З'ясовано, що вперше «Біла Русь» згадується в середині XIII ст. як позначення 

території північно-західної частини сучасної Росії. Назва «Біла Русь» в повідомленні 

1382 року польського хроніста Я. Черняховського вперше пов’язана з конкретним 

містом – Полоцьком. У XIII–XVI ст. для ідентифікації населення Білорусі 

використовувалися різні етноніми. Аж до XVII ст. на території ВКЛ в межах нинішньої 

Білорусі та України використовувалися терміни «руські», «русини». У XIV–XV ст. 

жителі західних земель Білорусі та східної Литви називали себе «литвинами». Серед 

інших термінів найменування білорусів – «тутейшіє» і історично забута назва – 

«кривичі».  

      Перераховано ряд відомих якостей білорусів, сформованих протягом їх 

тисячолітньої історії. До кращих морально-духовних якостей можна віднести 

національну і релігійну терпимість, гостинність, лагідність, доброту, щедрість, 

мудрість, чесність, доброзичливість, мрійливість, працьовитість, мовчаливість, 

схильність до сімейного життя, схильність до згоди, пошук компромісів та інші.           

Початок XXI ст. застав білорусів в момент формування оновленого менталітету, і, 

можливо, ми переживаємо найвдаліший момент для створення нашої ідентичності, 

яким ми не зуміли скокористатись протягом попередніх століть. Сучасне село давно 

не є носієм білоруської ідентичності, та й взагалі майже не має ніяких атрибутів 

національної культури – мови, традицій і т.п. Однак примордіальна складова 

білоруської нації існує на іншому, більш високому рівні, на рівні національних еліт і є 

вагомою складовою нашої ідентичності. 

     9. Наголошується, що в даний час дуже важко дати однозначне формулювання 

національної ідентичності тих людей, які вважають себе білорусами. Строкатий набір і 

культурних ознак, і політичних, і історичних не дають можливості дати коротке 

визначення білоруської нації. Але реалії вимагають рахуватися з фактом ідентифікації 

титульної нації Республіки Білорусь як білорусів. Ще більш вагомим є усвідомлення 

великою кількістю (близько 10 млн.) людей в Білорусі і за її межами своєї 

національності як білоруської.  В даний час процес формування модерної білоруської 

нації, скоріше, не зупинився, а прийняв нову незвичну «подвійну» форму. Очевидне 

розділення одного народу на дві різні за світоглядом і мовною складовою частини 

поставило нові завдання і питання, які до сих пір ніхто не наважується об’єктивно 

зрозуміти і тим більше спробувати вирішити. 

    Нова політична обстановка, що встановилася після 1991 р. на білоруській землі і 

пов’язана з отриманням державної незалежності Білорусі, привела до природного 

росту нових ідеологів, появі нового, нерадянського погляду на сутність білоруського 

етносу, нації і національної ідеї. 
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     Дисертантом наголошується, що головним вектором, джерелом формування 

свідомості рядового білоруса є російський вектор. Білоруси живуть в сфері російського 

ареалу, майже так само, як і в радянські часи орієнтуються на російське телебачення, 

білоруси знають російських політиків, артистів, співаків краще, ніж своїх білоруських. 

Білоруси користуються російською мовою фактично на всіх рівнях, в школі вивчають 

не свою білоруську історію, а російську і в результаті знають російських московських 

царів краще, ніж видатних князів, державних і громадських діячів Великого князівства 

Литовського. Міркувати в таких умовах про переорієнтацію вектора білоруських 

інтересів з Росії на Євросоюз можна тільки як про проект на майбутнє і не більше. 

    Фактично, в Білорусі склалася ситуація, яка має мало аналогів у світовій історії. В 

країні відбувається паралельний розвиток двох культур – одна заснована на російській 

мові і російському просторі комунікацій, інша – на білоруському і білоруських 

національних цінностях. Фактично, в межах однієї держави Республіка Білорусь йде 

паралельна побудова двох націй, причому все це відбувається на основі одного і того ж 

білоруського етносу з деякими доповненнями інших етнічних груп.  

    Білорусь стала на шлях, по суті, антинаціонального розвитку, культивування 

російської мови, переписування національної історії, руйнування білоруської школи. 

Процес перетворення білоруського етносу в націю, який швидко розвинувся в 1990-х 

роках, був припинений референдумами 1995 року, коли білоруські громадяни 

«свідомо» відмовилися від двох основних атрибутів нації: мови та історичної 

символіки.  Тому  справжня  незалежність  білоруського народу – попереду. 
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АНОТАЦІЯ 

        Остапенко А. В. Етнічні  фактори у процесах формування білоруського  

народу  і  нації. – Рукопис. 

        Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за 

спеціальністю 07.00.05 – етнологія. Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, Міністерство освіти і науки України. Київ, 2021. 

        У дисертації вперше здійснено  комплексне  дослідження етнічної історії Білорусі 

від витоків  білоруського  етносу до сьогодення. За допомогою маловідомого 

інформаційного матеріалу, зібраного  автором, узагальнено особливості  етнічних 
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процесів на  білоруських землях  за доби Київської Русі,  Великого князівства 

Литовського, Речі Посполитої, Російської імперії, СРСР. 

         Значну  увагу в дисертації приділено витокам і  часу формування білоруського  

народу, території і етнічних меж білорусів, білоруської мови. Зібрано, проаналізовано і 

узагальнено інформаційний матеріал, присвячений ідентифікації назви білорусів, 

еволюції білоруської ментальності, національній ідентичності білоруського  народу. 

Обгрунтовано авторську  концепцію етапів розвитку  білоруського народу  і нації, а 

також сутність білоруської  національної ідеї.  В роботі детально викладено  авторську 

концепцію еволюції релігійної свідомості  білорусів від дохристиянських вірувань і  

прийняття християнства до  сьогодення.    

 Автор піддає критиці концепцію давньоруської народності, вважає виправданим 

визнання  ролі балтського  фактора і участі племені литва, підданому  слов’янізації, в 

процесі етногенезу  білорусів.               

      Ключові слова: Білорусь, білоруси, етногенез, плем’я, етнос, народ, нація, етнічні  

процеси, білоруська  національна  ідея, державність, ментальність, ідентичність, 

релігійна  свідомість. 

 

АННОТАЦИЯ 

Остапенко А. В. Этнические  факторы в процессах формирования 

белорусского  народа  и  нации. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук по 

специальности 07.00.05 – этнология. Киевский национальный университет имени 

Тараса Шевченко, Министерство образования и науки Украины. Киев, 2021. 

В диссертации впервые осуществлено комплексное исследование этнической  

истории Беларуси от истоков белорусского  этноса до сегодняшнего  дня. С помощью 

малоизвестного информационного материала, собранного автором, обобщены 

особенности этнических процессов на белорусских землях  в период Киевской Руси,  

Великого княжества Литовского, Речи Посполитой, Российской империи, СССР. 

Значительное  внимание уделено в диссертации истокам и времени 

формирования  белорусского народа, территории и этнических границ белорусов, 

белорусского  языка.  Собран, проанализирован и обобщен информационный 

материал, посвященный идентификации названия белорусов, эволюции белорусской  

ментальности, национальной идентичности белорусского  народа.    Обоснована 

авторская  концепция этапов  развития белорусского народа и нации, а также сущность 

белорусской  национальной  идеи. В работе детально изложена  авторская концепция 

эволюции религиозного  мировоззрения  белорусов от дохристианских верований  и 

принятия христианства до настоящего времени.    

Автор подвергает критике концепцию древнерусской народности, считает 

оправданным признание роли балтского фактора и участия племени литва, 

подвергшегося славянизации, в процессе этногенеза белорусов.   

         Ключевые слова: Беларусь, белорусы, этногенез,  племя, этнос, народ, нация, 

этнические  процессы, белорусская национальная  идея, государственность, 

ментальность, идентичность, религиозное  мировоззрение. 
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ANNOTATION 

Ostapenko A.V. Ethnic factors in the formation of the Belarusian people and 

nation. – Manuscript. 

Dissertation for the degree of Doctor of Historical Sciences, specialty 07.00.05 – 

Ethnology. Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and 

Science of Ukraine. Kiev, 2021. 

A comprehensive study of the ethnic history of Belarus from the origins of the 

Belarusian ethnos to the present days is carried out in the dissertation. The author's model of 

the study of Belarusian ethnogenesis and nationogenesis is built using the problem-

chronological method.  

The historiography of the concepts of Belarusian ethnogenesis is generalized and the 

contribution of Belarusian and foreign researchers of the ethnic history of Belarus is 

personified. 

The author revised outdated attitudes, revealed the main shortcomings inherent works 

of previous periods; introduced little-known, factual, statistical and analytical material into 

scientific circulation; analyzed little-known historiographic and factual sources of Belarusian 

and foreign origin; identified, analyzed and refuted a number of analytical and factual 

divergences and perversions that relate to the ethnic history of Belarusians; substantiated the 

author's concept of the stages of development of the Belarusian people and nation and  the 

essence of the Belarusian national idea. 

 The author criticizes the concept of the Old Russian nationality, recognizes the role of 

the Baltic factor and the participation of the Lithuanian tribe, which underwent Slavization, in 

the process of ethnogenesis of Belarusians. 

 With the help of little-known informational material collected by the author, the 

features of ethnic processes in the Belarusian lands during the period of Kievan Rus, the 

Grand Duchy of Lithuania, the Commonwealth, the Russian Empire, the USSR are 

summarized. 

 Considerable attention is paid by the dissertation candidate to the origins and time of 

the formation of the Belarusian people, the territory and ethnic borders of Belarusians, the 

Belarusian language.  

Collected, analyzed and generalized informational material on the identification of the 

name of Belarusians, the evolution of the Belarusian mentality, the national identity of the 

Belarusian people. 

 The work describes in detail the author's concept of the evolution of the religious 

worldview of Belarusians from pre-Christian beliefs and the adoption of Christianity to the 

present day. 

 The circle of poorly researched and debatable pages of ethnic history and practice of 

state building in Belarus is determined, and  main directions of thematic issues that need to be 

activated and intensified scientific interest on the part of future researchers. 

Key words: Belarus, Belarusians, ethnogenesis, tribe, ethnos, people, nation, ethnic 

processes, Belarusian national idea, statehood, mentality, identity, religious worldview. 

 

 


