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Степень актуальности темы. Вопросы истории белорусской нации и 

государственности, проигнорированные советской историографией, стали в 

Республике Беларусь не только приоритетной, но и стержневой темой 

исторической и этнологической науки. Наше время потребовало 

переосмысления знаний о процессе этнонациогенеза беларусов, основанных 

на теоретико-методологических подходах 1930-х- первой половины 1980-х г., 

с учетом современного состояния этнологии. При этом интерес к осмыслению 

современносго состояния белорусской нации сквозь призму истории 

неизменно усиливается. События последнего года, когда ментально 

терпеливые и послушные беларусы звучно заявили о себе как о субъекте 

политики и проявили невиданную доселе солидарность, чрезвычайно 

актуализировали вопрос белорусского нациогенеза, который, как он 

оценивается многими аналитиками, вошел в завершающую стадию.

В этом плане тема диссертация А. В. Остапенко является актуальной, 

злободневной, своевременной и востребованной белорусским обществом и 

наукой. Диссертация посвящена недостаточно исследованной, не до конца 

решенной, во многих аспектах дискуссионной в европейской историографии 

проблеме формирования, развития белорусского этноса и его трансформации 

в нацию, а также теме национальной идеи и национализма, которые были 

нежелательными для общественных наук в стпанах социализма и 

рассматривались прежде тенденциозно и одностогюнне В контексте этой

представленное на соискание ученой степени доктора 

исторических наук по специальности 07.00.05 -  этиология

РЩДШ шливидстця Т8 чрхж*
Китсысои) нзшомаяь
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проблематики в диссертации дается характеристика современного состояния 

белорусской нации и предлагается формулировка белорусской национальной 

идеи. Создание трудов, которые ставят и рассматривают столь масштабные и 

сложные темы, -  редкое явление в историографии. Связь истории и 

современности -  трактовка процесса нациогенеза белорусов в XX -  начале 

XXI в. сквозь призму истории и переосмысление прошлого с современных 

позиций, с учетом современного состояния знаний по данной теме -  

несомненное достоинство исследования А. В. Остапенко.

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации, их достоверность.

Обоснованность и достоверность сформулированных в диссертации 

научных положений, выводов и рекомендаций достигнута весьма солидной 

теоретическо-методологической основой проведенного исследования, опорой 

на массив разнообразных исторических источников и зафиксированные в них 

факты, а также отличным владением автором историографии вопроса.

Несомненным является стремление Анатолия Владимировича к 

строгому соблюдению научных принципов объективности и историзма. 

Исследовательская проблема рассмотрена в контексте современных 

концепций эволюционного развития общества и к о н ц е п ц и й  государственного 

устройства. Проанализированы и применены в работе современные подходы 

к изучению этносов и наций сквозь призму эволюции, к изучению истории 

человечества через призму религиозного сознания, законы теории 

иерархических многоуровневых систем и т.д.

Достоверность полученных результатов обеспечена также правильно 

подобранным исследовательским инструмент арием. системно-структурный и 

ценностный подходы; методы анализа и синтеза, перехода от абстрактного к 

конкретному; математического моделирования и др.

Диссертантом тщательно проработаны и оговорены все смысловые

тонкости использованных в работе базовых понятий, с помощью которых
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автор формулирует и свой собственный подход к проблеме белорусского 

этнонациогенеза.

Список использованных источников и литературы составляет свыше 600 

позиций. Авторская аргументация строится на богатом фактическом 

материале, почерпнутом из археологических, этнографических, 

лингвистических, устных и письменных, визуальных источников. 

Письменные источники, основные в исследовании, представлены 

памятниками права, делопроизводственным и материалами, летописями и 

хрониками, литературными и публицистическими произведениями, 

мемуарной литературой, материалами периодической печати. Особую группу 

составляют историографические источники, концептуальные позиции авторов 

которых по вопросам динамики белорусского этнонациогенеза анализируются 

в диссертации.

В диссертации соблюдена научная этика -  сделаны ссылки на 

использованные источники и литературу.

В ряде случаев в своей аргументации автор в равной мере апеллирует 

как к мнениям научных авторитетов по рассматриваемым вопросам, так и 

обращается к научно-популярным изданиям, что в ряде случаев придает 

исследованию элемент публицистичности. Не всегда ссылки делаются на 

первоисточники, но на «вторичные» источники -  на исследования и научно- 

популярные работы. Это более свойственно той части диссертации, которая 

посвящена периоду до XIX в.

В раскрытии разных аспектов темы, очерченной в заглавии диссертации, 

A.B. Остапенко не уходит от научных трактовок, а также от сложившихся 

стереотипов, которые идут вразрез с его концепцией, для нее «неудобны». Он 

полемизирует, обвергает, доказывает, стараясь убедить в правильности своей 

позиции. Надо отдать должное соискателю в его стремлении к объективности 

и в развёрнутости аргументации, последовательности в обосновании и 

настойчивости в отстаивании своей концептуальной позиции.
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Перечисленное выше обусловило высокий уровень обоснованности 

научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в 

диссертации, и их достоверность.

Нельзя не согласиться с утверждением о литовских претензиях на 

монополию на историю и наследие Великого Княжества Литовского, но в то 

же время Анатолий Владимирович, со своей стороны, существенно сужает 

древнюю историю литовцев

Отдельные положения диссертации, которые подаются как однозначно 

решенные в науке, имеют альтернативные трактовки, являются предметом 

дискуссий и гипотез.

Привествую исследовательское мужество A.B. Остапенко не уходить в 

сторону и не игнорировать “неудобные” для его концепции факты и их оценки, 

его стремление не разводить читателей по противоречащим одна другой, 

взаимоисключащим трактовкам, а находить консенсус. Но в ряде случаев это 

приводит в некоей противоречивости в самих авторских тезисах (например, о 

роли униатских мыслителей типа Ипатия Потея в формировании белорусской 

национальной идеи)

Ряд авторских положений вызывают вопросы. Как человеку с 

устоявшимися взглядами по ряду проблем истории Беларуси рецензенту 

тяжело принять утверждения диссертанта о славянской природе древнего 

племени “литва”, его славянском языке язык и о белорусах как прямом предке 

древней “литвы". Тут даже авторитеты П. Шафарика и П. Урбана не 

переубеждают. Тяжело согласиться с датировкой периода создания 

белорусской нации первой половиной XIX века.

Отдельные фразы желают уточнения. В рукописи: “последняя ступень в 

развитии белорусской нации: с 1991 года...”. Хочется верить, что не 

последняя, но самая что ни есть модерная.

Некоторые авторские положения не хочется принимать, хотя им не 

откажешь в наличии определенной рациональности, как, например, о 

необходимости на данном этапе несения «в массы» белорусской
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национальной идеи на русском языке. Исследователь считает очевидным стал

факт, что “белорусский язык не может быть основой для белорусской

национальной идеи. Нацию придется создавать на других ценностях. Язык

“придет” позже...”

Научная новизна положений, выводов и рекомендаций,

сформулированных в диссертации.

А. В. Остапенко разработал оригинальную авторскую концепцию роли

этнических факторов в формировании белорусской народности и нации,

которая синтезировала достижения отечественной и зарубежной этнологии и

исторической науки. Проанализировав существующие концепции эногенеза

белорусов, он, подверг критике концепцию древнерусской народности,

признал роль балтского фактора и участие племени литва, подвергшегося

славянизации, в этногенезе белорусов. Наиболее приемлемой, исторически

оправданной он считает концепцию их балтского происхождения, а также

предлагает принять новую парадигму древности белорусского этноса о его

«самое малое -  тысячелетнем возрасте».

Важной частью авторской концепции является положение о

тысячелетней истории белорусской государственности, начиная с Полоцкого

и Туровского княжеств, и белорусском характере Великого Княжества

Литовского, которое в ХШ-ХУ1 веках было развитой европейской державой с

высокой культурой и традициями.

Автор выделяет и характеризует четыре этапа формирования

белорусской нации: 1. Создание этноса, начавшееся около тысячи лет назад;

2. Его развитие и завершение формирования в ХУ-ХУ1 вв., когда

сформировалась белорусская народность с характерными ей национальными

чертами. 3. Дальнейшее развитие белорусского этноса в XVIII -  первой

половине XIX вв. с зарожденим сопутствующего ему местечкового

белорусского патриотизма как ранней формы национализма.

4. Модернистский этап формирования белорусской нации, который занимает

отрезок примерно в 200 лет от первых свидетельств о белорусах в начале XIX
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в. (П. Багрим, Ян Борщевский, В. Дунин-Мартинкевич, Ф. Богушевич и др.) до 

современного государства Республика Беларусь.

Модернистский этап A.B. Остапенко, в свою очередь, делит на четыре 

периода: 1) первая половина XIX века -  начало XX века; 2) 1917-1939 гг.; 3) 

1939 -  50-е гг. XX в.; 4) середина XX в. -  начало XXI в. При этом выделяется 

еще современная «ступень в развитии белорусской нации: с 1991 года 

Беларусь становится независимым государством, а белорусская нация 

обретает законченную форму, собрав все необходимые атрибуты
ч

полноценной, европейской нации».

В диссертации проводится идея, что «национализм является 

реализацией национальной идеи в теоретической плоскости, нация 

реализация национальной идеи в практической плоскости». В основе 

диссертации лежит импонирующий национально ориентированной части 

белорусского общества и интеллигенции бслорусскоцснтричныи подход. 

Автор сформулировал три основополагающих принципа методологии своего 

исследования: проблема «славянскою братства»; “Беларусь -  сердце Европы”; 

“История Беларуси должна быть национальной”.

Значительное место в своей концепции нациогенеза белорусов A.B. 

Остапенко отводит конфессиональному фактору, теме «христианского 

национализма». Хорошо прослеживается симпатия автора к православию. 

Рассматривается вопрос об автокефалии Православной Церкви Беларуси в 

историческом и в современном планах. Немало упреков делается на адрес 

Брестской церковной унии и униатской (греко-католической) церкви, при этом 

признается, однако, их этнозащитная роль в определенные периоды истории. 

Что до католицизма, то преобладающая его негативная оценка, под влиянием 

которой находится и автор диссертации, не видится в столь отрицательном 

свете с позиции жителя западного региона Беларуси.

Существенной составляющей нации, по утверждению диссертанта, 

является «стремление к сохранению своей веры предков». Эта составляющая, 

как нам представляется, является существенной составляющей народности, на



уровне нации она уходит с главенствующих позиций. В то же время в работе 

справедливо отмечается, что «к началу XXI века религиозная составляющая 

менталитета белорусов становится достаточно незначительной», что 

объясняется факторами атеизации, глобализация и т.д.

Некоторые из авторских положений весьма неожиданны для 

белорусской идентичности, хоть и очень интересны. В частности, о Беларуси 

как центре христианства, где сходятся и веками мирно сосуществуют его 

«восточный и западный импульсы» и где «должна сбыться извечная мечта 

человечества -  христианское единение». Беларусь, где пересекаются 

протестантский Север, католический Запад и православный Восток, может 

стать, по мнению автора, «конфессиональной Швейцарией», «местом 

полифонического союза, сердцем христианского содружества».

Интересным является положение диссертации о трех главных 

источниках создания мифов белорусской истории: 1) “шовинистическая 

история Беларуси”, за которую полностью ответственны российские историки 

XIX-XX в, начиная от Н. Карамзина, С. Соловьева и заканчивая известным 

творцом литовского мифа В. Пашуто; в советское время “была создана 

цельная лжеистория, в правдивости которой нас упорно убеждали еще из 

школьных лет”; 2) польская историография; 3) литовская историография.

Научную и социальную значимость диссертационного исследования 

усиливает, так сказать, практическая часть -  авторские предложения на 

предмет формулировки и путей реализации белорусской национальной идеи, 

которая должна быть направлена на консолидацию общества. Они 

предлагаются “как бы в двух измерениях: А -  для опытных граждан; Б -  для 

большинства, «электората». Правда, в утверждении о том, что “национальная 

идея способна соединить различные, иногда и не дружественные группы 

населения, живущие вместе, в одном государстве”, хотелось бы сразу узнать, 

какие группы населения автор считает недружественными?

A.B. Остапенко видит на данный момент “два пути формирования новой

белорусской идентичности -  на базе белорусских национальных ценностей в
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основном примордиального рода и на новой модерной основе 

государственной идеологии.

Полнота изложения научных положений, выводов и рекомендаций 

в опубликованных работах диссертанта.

Диссертация аккумулировала положения, выводы и рекомендации, 

изложенные в предшествующих работах ее автора. Их список внушительный

-  95 публикаций, в том числе 11 книжных изданий, среди которых -  2 

монографии. За этими публикациями, а также за апробацией стоит более чем 

25-летняя научно-исследовательская деятельность Анатолия Владимировича, 

а также его общественно-политическая и культурно-просветительская 

активность в белорусском национально-демократическом движении.

Вывод

По мнению рецензента, предложенная A.B. Остапенко трактовка 

процесса этно- и нациогенеза белорусов имеет право на существование. Его 

диссертационное исследование является интересной попыткой, отойдя от 

устоявшихся стереотипов, а временами -  и от принятых научных положений, 

заполнить существующий в белорусской науке пробел в знаниях о генезисе 

нации, национальной идее, национализме. Высказанные замечания и 

пожелания никак не умаляют научной и социальной значимости диссертации. 

Этот труд, несомненно, будет способствовать привитию белорусскому народу 

самоуважения; преодолению им еще и сегодня достаточно устойчивого 

комплекса исторической неполноценности, навязанного идеологией и 

историографией предшествующих двух столетий. В наших условиях 

ослабления национальных форм в культурной, общественно-политической 

жизни, сфере образования титульной нации под прессом русификации 

исследование A.B. Остапенко вселяет оптимизм в будущее белорусской 

нации. А, очерчивая сущность и пути реализации белорусской национальной 

идеи, а также белорусской нации, проведенное исследование должно



заставить интеллигенцию задуматься о своей ответственности за судьбу 

нации.

Диссертация оформлена в соответствии с принятыми требованиями. 

Указанное выше дает основания считать, что диссертационная работа

А. В. Остапенко «Этнические факторы в процессах формирования 

белорусского народа и нации» своим содержанием и оформлением 

соответствует требованиям МОН Украины к диссертациям на соискание 

ученой степени доктора исторических наук и пунктам 9, 10, 12, 13 «Порядка 

присуждения научных степеней», утвержденного постановлением Кабинета 

Министров Украины от 24.07.2013 № 567 с изменениями, внесенными 

согласно постановлению Кабинета Министров Украины № 656 от 

19.08.2015 г. и № 1159 от 30.12.2015 г., Приказу МОН Украины от 12 

января 2017 года № 40, а ее автор, Анатолий Владимирович Остапенко, 

заслуживает присуждения научной степени доктора исторических наук по 

специальности 07.00.05 -  этнология.

Официальный оппонент

профессор кафедры истории Беларуси, ареологии 

и специальных исторических дисциплин 

Гродненского государственного университета 

имени Янки Купалы,

доктор исторических наук, профессор С. В. Морозова

5 апреля 2021 г.
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ВІДГУК

офіційного опонента 

на дисертаційне дослідження 

Остапенка Анатолія Володимировича 

«ЕТНІЧНІ ФАКТОРИ У ПРОЦЕСАХ ФОРМУВАННЯ 

БІЛОРУСЬКОГО НАРОДУ ТА НАЦІЇ»

Поданий на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук A.B. 

Остапенком рукопис являє собою фундаментальне дослідження етно

культурних, історичних та соціальних процесів, які зумовили формування 

білоруського етносу та його трансформацію в модерну націю. Робота охоплює 

величезний період часу від Київської Русі, коли відбувалося зародження 

білоруського народу до актуальних проблем формування модерної 

білоруської нації у наші дні.

Автор цих рядків має власне бачення етногенезу білоруського народу, 

основні положення якого неодноразово публікувалися в історичній та 

етнологічній літературі. Наша версія білорусоґенези багато в чому збігається 

з концепцією A.B.Остапенка, хоча й має деякі, зокрема й принципові 

відмінності, що змушує зупинитися на них докладніше. Перш за все, не 

викликають заперечень і підтримуються мною такі базові положення 

дисертації, як зародження білоруського етносу тисячу років тому внаслідок 

синтезу місцевого балтського субстрату з слов’янськими мігрантами з півдня

-  волинянами, деревлянами, полянами, наслідком чого було постання 

прабілоруських племен кривичів, дреговичів, радимичів.

Погоджуюся з дисертантом, що нація -  це одержавлений етнос, а 

національна ідея Білорусі -  це прагнення білорусів до будівництва 

національної держави за зразком сучасних національних держав цивілізованої 

Європи. Солідарний з автором дослідження в тому, що так звана давньоруська 

народність -  це штучна ідеологічна конструкція імперських етнологів Москви, 

що суперечить історичним реаліям. Не викликає заперечень твердження 

дисертанта, що важливою гралізованих держав



Європи початку розвиненого середньовіччя ІХ-Х ст. (Перше англійське 

королівство, Польська держава династії П’ястів, Київська Русь тощо) стало 

поширення монотеїстичної релігії християнства, як потужного фактору 

державної консолідації.

Разом з тим, не всі можливості сучасної етнології використані Анатолієм 

Володимировичем для вирішення проблеми походження білорусів. На нашу 

думку, етногенез східнослов’янських народів, зокрема й білорусів, 

підпорядковувався універсальним закономірностям етнокультурного 

розвитку етносів середньовічної Європи, перелік та аналіз яких неодноразово 

наводився в етнологічній літературі (Залізняк 2003, 2019). Серед них фігурує 

й поняття так званих «постімперськиїх етносів», що безпосередньо стосується 

білорусоґенези і на яке дисертанту варто було б звернути більшу увагу 

принаймні в майбутніх дослідженнях.

Під постімперськими етносами маються на увазі нові етно-культурні 

утворення, що народжуються в тілі імперій внаслідок асиміляційного впливу 

імперської метрополії на автохтонне населення завойованих провінцій. 

Відбувається синтез етно-культури підкорених автохтонних народів з мовою 

та культурою завойовників. Як наслідок, народжується новий синтетичний 

етно-культурний комплекс, суттєво відмінний як від комплексу завойованих 

автохтонів, так і метрополії.

Прикладом постімперських етносів може служити численна романська 

група народів, що постала на зорі середньовіччя під асиміляційним впливом 

імперської мови і культури Римської метрополії на етнокультури завойованих 

кельтських, іберійських, іллірійських, фракійських племен Європи. Наслідком 

синтезу етнокультур завойовників та завойованих автохтонів було 

народження французів, іспанців, португальців, каталонців, провансальців, 

ретороманців, румунів та ін., які говорять мовами похідними від мови 

імперського Риму (латини). Фактично, матір’ю цих етносів є автохтонна 

культура провінцій, а батьком -  мова й культура імперського Риму. Ці дочірні 

етноси Римської імперії, зародившись в її тілі, почали власну незалежну
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історію з п розпадом.

Внаслідок синтезу латинської мови та культури імперського Риму з 

кельтською етнокультурою Галії у ранньому середньовіччі народилися 

французи, на іберійському субстраті Піренейського півострова під римським 

впливом народилися іспанці, португальці, каталонці, на фракійському 

підгрунті під впливом римських легіонів постали волохи середньовіччя, які 

пізніше трансформувалися в романомовних румунів.

За тим же принципом Англійська імперія породила постімперські 

англомовні народи американців США, канадійців, австралійців, новозеланців. 

Найбільш багатодітною є Іспанська імперія, що породила в Латинській 

Америці близько ЗО дочірних іспаномовних народів -  мексиканці, кубинці, 

аргентинці, болівійці, чилійці тощо.

Як імперський Рим романізував свої провінції, породивши романську 

групу постімперських етносів, так княжий Київ русифікував (від слова Русь, 

не Росія) свої провінції, накидаючи їм руську (давньоукраїнську) мову й 

культуру. Під руським впливом з Київської метрополії та з Волині (поляни, 

деревляни, волиняни) на місцевому балтському субстраті Північного Полісся, 

Верхнього Дніпра, Приільмення в тілі Київьскої Русі почали формуватися 

балто-слов’янські племена дреговичів, радимичів, полоцьких та смоленських 

кривичів -  безпосередніх пращурів білорусів та псково-новгородців. Дещо 

пізніше в ХІ-ХІІ ст. на фінському підґрунті Верхньої Волги при потужному 

впливі з руського Києва та за участю балто-слов’ян кривичів почався 

етногенез московитів (великоросів).

Отже, як імперський Рим став батьком романської групи народів, 

Мадрид -  численної іспаномовної групи етносів Латинської Америки, так 

княжий Київ породив руську групу етносів. До неї входять: батьківський етнос

-  давньоукраїнці Південної Русі та похідні від нього білоруси, псково- 

новгородці, московіти. Таким чином, крилатий вираз середньовічного 

літописця “Київ мати городів руських” має під собою міцне наукове підґрунтя.

Дані сучасної археології наглядно ілюструють зародження слов’янства



у V ст. на Волині, Прикарпатті, Київському Подніпров’ї з наступним 

розселенням протягом раннього середньовіччя у УІ-ІХ ст. на Балкани, у 

Подунав’я, Центральну Європу, на північ в Полісся, Верхній Дніпро і нарешті 

на Верхню Волгу. Від найдавніших слов’янських племен Північно-Західної 

України (дулібів, полян, деревлян, волинян, уличів, тиверців, білих хорватів) 

походять сучасні українці, а від дреговичів, кривичів, радимичів -  білоруси та 

псково-новгородці.

Автор цих рядків зупиняється на проблемі постімперських етносів 

Європи так докладно бо дисертант не в повній мірі використав її пізнавальний 

потенціал для вирішення складних питань походження білорусів. Адже вони 

також належать до постімперських оскільки народилися в тілі середньовічної 

імперії Київська Русь.

Як зазначалося, базові положення етнологічних побудов А.В.Остапенка 

не викликають заперечень. Мається на увазі визнане переважною більшістю 

етнологів та істориків різних країн Східної Європи твердження, що 

білоруський етнос постав внаслідок синтезу автохтонного балтського 

субстрату під потужними слов’янськими впливами з Північної України. 

Вислів М.І.Єрмоловича та В.В.Седова відносно білорусів як «слов’янизованих 

балтів» або «слов’яномовних балтів» не безпідставний. Це фундаментальне 

положення білорусоґенези має столітню історіографію, тому заслуговує 

детальнішого розгляду. Підстави для цього дають сучасна археологія та 

лінгвістика.

За даними археології на споконвічно балтські території Північного 

Полісся та Верхнього Дніпра слов’янський етнічний елемент поширюється з 

Волині та Середнього Подніпров’я у УІІІ-Х ст. в процесі міграції племен 

райковецької археологічної культури, історичним відповідником якої є 

літописні праукраїнські племена полян, деревлян, волинян та ін. Північно- 

Західної України. Ці міграційні процеси з території Північної України 

започаткували балто-слов’янський синтез, який призвів до постання 

прабілоруських племен дреговичів ХІ-ХІІ ст., а ще раніше у ІХ-ХІ ст. -
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кривичів, радимичів. Говорячи образно, автохтонна балтська етнокультура 

Північного Полісся та Верхнього Дніпра була матір’ю прабілорусів, а 

праукраїнські переселенці з Волині та Київського Подніпров’я їхнім батьком.

Однак, визнаючи дреговичів, кривичів, радимичів прабілорусами (с. 137; 

автореф. -  с. 13) А.В.Остапенко вважає волинян, деревлян, полян не 

праукраїнцями, а спільними для східних слов’ян ранньослов’янськими 

пращурами. Виходить праукраїнських племен взагалі не було, а русини- 

українці на своїх етнічних землях Волині, Київщини, Прикарпаття з’явилися 

раптово в готовому вигляді, що неприродньо і непереконливо.

Разом з тим, ще наприкінці XIX ст. Михайло Грушевський назвав антів 

У-УІІ ст. «праукраїнськими племенами». Сучасна українська археологія 

переконливо показала неперервний етнокультурний розвиток на 

Правобережній Україні від антів (пеньківська культура) та склавинів (празька 

культура) через другу райковецьку фазу останньої (літописні племена полян, 

деревлян, волинян, уличів, тиверців, білих хорвтів) до етнокультури Південної 

Русі Х-ХІІІ ст. на чолі з Києвом, Переяславом, Черніговом, Галичем. Показово, 

що графіті Софії Київської ХІ-ХІІІ ст. містять питомі ознаки староукраїнської 

мови. Більш ніж сто років тому А.Кримський, дослідивши києворуські тексти 

Південної Русі дійшов висновку: З XI ст. «Мова Наддніпрянщини та Червоної 

Русі (Галичина) -  це цілком рельєфна, певно означена, яскраво індивідуальна 

одиниця. І в ній надто легко і виразно можна пізнати прямого предка сучасної 

української мови, бо вона ж має в собі величезну частину сьогочасних 

українських особливостей».

Олексій Стрижак та інші українські лінгвісти давно звернули увагу на 

численні запозичення з української в лексиці базового словника південних та 

західних слов’ян (вабити, важити, вилиця, ґазда, гай, гинути, голота, гуска, 

злочин, заскочити, комин, квочка, корисна, лагодити, лаяти, людство, 

муляти, люлька, крок, шкодити, напад, ватра, плахта, послуга, праля, сукня 

та багато ін.). На землях різних слов’янських народів широко представлена 

топонімія українського походження: Житомир, Малін, Болярка, Радичі,



Бариші. На численні топоніми похідні від українського Київ (Києвці, Києво, 

Кияни, Київець, Києеичі тощо) звернув увагу відомий російський лінгвіст

О.Трубачов.

Різні лінгвісти одностайно пояснюють поширення у слов’янському світі 

давньоукраїнської топонімії та лексики розселенням у ранньому середньовіччі 

з території України племен празької, пеньківської та райковецької культур. А 

значить діалекти останніх ще у УТ-ІХ ст. містили питомі елементи української 

мови, яка з XI ст. виразно фіксується як на стінах Софії Київської, так і в 

київських та галицьких текстах часів Київської Русі. Тобто, встановлений 

археологами прямий генетичний зв’язок населення празької та райковецької 

культур Правобережної України з русинами-українцями Південної Русі, а 

також виразні українські особливості їхньої мови (лексика, топонімія) дають 

всі підстави вважати дулібів, волинян, деревлян, полян, уличів, тиверців, білих 

хорватів праукраїнськими племенами.

Отже, якщо дисертант користується в своїй роботі терміном 

«прабілоруські племена», то слід назвати і праукраїнські, тим більше, що вони 

брали безпосередню участь у зачатті білоруського етносу.

Етнологічні розділи праці Анатолія Вололодимировича не позбавлені 

певних суперечностей.

Зокрема, радикальні твердження на кшталт “Велике Кнзівство Литовске 

було білоруською (а не литовською -  Л.З.) державою”, або що “всі князі ВКЛ 

говорили білоруською і немає ніяких свідчень, що їхня рідна мова має якийсь 

зв’язок з мовою пращурів сучасних литовців” (Остапенко 2020, с. 147-149), 

(дисерт. с. 104) потребують серйозної аргументації. Невже імена Миндовг, 

Тройден, Гедимін, Ольгерд, Кейстут чи Вітовт слов’янські, а не балтські?

Також не зовсім логічно звучить висновок А.В.Остапенка (с. 401), що 

«найбільш прийнятною та історично виправданою є концепція балтського 

походження білорусів». Якщо дисертант визнає (с. 116, 117), що білоруси 

продукт синтезу місцевої балтської людності з прибулими з Волині та 

Київського Подніпров’я слов’янами (волиняни, деревляни, поляни), то
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вочевидь білоруси не чисто балтського, а слов’яно-балтського походження. 

Інакше вони б говорили не слов’янською, а однією з балтських мов.

Чомусь «низка українських рис в старобілоруській мові дозволяє» 

шановному А.В.Остапенку (с. 132) проголошувати старобілоруську ХІУ-ХУІ 

ст. «джерелом сучасної української мови». А хіба не навпаки, як вважає 

більшість дослідників? Адже мова прабілоруських племен дреговичів, 

кривичів, радимичів зароджувалася в ІХ-Х ст. під слов’янським мовним 

впливом давньоукраїнських племен волинян, деревлян, полян, а не навпаки.

Анатолій Володимирович вважає, що «білоруська історія почалася 

паралельно українській» (Остапенко 2020, с.318). Якщо паралельно, тобто 

одночасно, чому ж тоді саме «Київ мати городів руських», а не Полоцьк чи 

Смоленськ? Безперервна тяглість етнокультурного розвитку русинів- 

українців на Правобережжі простежується з кінця V ст. (празька та пеньківська 

культури), а білорусів з X ст. від дреговичів, кривичів, радимичів ХІ-ХІІ ст., 

що є ключовим положенням дисертації. Останні є дочірніми по відношенню 

до праукраїнських племен дулібів, волинян, деревлян, полян УІ-ІХ ст., а 

значить і пізнішими за них. Адже мати не може бути одного віку з дочкою.

Староукраїнська або «руська» чи «проста» мова, зокрема й у похідному 

від неї старобілоруському варіанті, добре представлена численними 

документами ХІУ-ХУІІІ ст. Її генетичні витоки давно і переконливо 

зафіксовані в письмових джерелах України Русі ХІ-ХІІІ ст. багатьма 

українськими лінгвістами від А.Кримського, С.Смаль-Стоцького до 

Ю.Шевельова та Г.Півторака, а також вже згадуваними графіті на стінах Софії 

Київської, починаючи з XI ст. Тож старобілоруська мова ніяк не може бути 

«джерелом української мови» (с. 132), як не може «білоруська історія 

починатися паралельно українській». Адже білоруси народилися у Х-ХІІ ст. 

внаслідок синтезу балтів з праукраїнськими племенами волинян, деревлян, 

полян Волині та Київського Подніпров’я, генетичні корені яких сягають 

празької культури Волині V- VII ст., що визнавав навіть російський класик

В.Сєдов (1999, с. 269-271).
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Для переконливості сказаного мною наведу висловлювання згаданого 

авторитетного археолога-славіста В.В.Седова відносно етногенезу українців 

мовою оригіналу: «Истоки становления полесских (североукраинских) 

говоров... восходят к этнографической группе раннесредневекового 

славянства, представленной в У-УІ вв. пражско-корчацкой культурой. Это 

были дулебы в ІХ-ХІ вв. дифференцировавшиеся в волынян, полян, древлян, 

дреговичей. Корни североукраинских говоров находятся в пражско-корчацкой 

группировке...

В Х-ХИ вв. волыняне и дреговичи расширили свои территории в 

северном направлении, освоив области левых притоков Припяти, нижнего 

течения Березины, Брестское Побужье и Верхнее Понеманье. Ныне эти 

области входят в ареал южнобеларусского наречия, родственная связь 

которого с североукраинским достаточно очевидна. Предположение о 

становлении южнобелорусского наречия на основе говоров волынян и 

дреговичей, расселявшихся в среде балтского населения... представляется 

достаточно оправданным... Поэтому Брестская волость стала частью 

территории североукраинских говоров» (Седов 1999, с.269-271).

Дисертація не позбавлена й інших суперечностей. На с. 113 читаємо: «3 

українцями ми були одним народом, принаймні в часи ВКЛ. У нас були одні 

національні герої, одна мова, яку в Білорусії називають старобілоруською, а в 

Україні староукраїнською... Розділення почалося з часів Речі Посполитої». А 

через кілька сторінок маємо: «Час існування білоруського етносу нараховує не 

менш ніж тисячолітній термін» (с. 116). «Білоруська мова -  праоснова 

слов’янських мов... Корні білоруськох мови від праслов’янської VII-VIII ст.» 

(с. 130). То чому вірити: білоруська мова та етнос від праслов’ян УІІ-УІІІ ст., 

чи мають «тисячолітній термін», а чи «з часів Речі Посполитої»? Автору 

дисертації про етногенез білорусів варто однозначніше визначитися з віком 

об’єкта дослідження.

Не зовсім вдалою і переконливою, на нашу думку, є спроба Анатолія 

Володимировича надати сучасному україно-білоруському державному



кордону статусу етно-мовного. Не можу погодитися з дисертантом, що 

згаданий кордон проведено по межі розселення білорусів та українців, та ще й 

з певними претензіями на етнічні землі українців, судячи з карти на с. 141-143. 

Як наслідок, у висновках дисертації землі Берестейщини, Пінщини, частково 

Підляшшя однозначно віднесені до «етнічної території білорусів» (с.368). Ці 

спірні положення дисертації потребують докладного аналізу.

Як відомо сучасний україно-білоруський кордон в цілому збігається з 

невеликими відхиленнями з адміністративною межею між Волинською та 

Мінською губерніями Російської імперії, що почала формуватися ще 

наприкінці XVIII ст. у часи розділів Польщі. Зрозуміло, що це розмежування 

не має ніякого відношення до реальних меж розселення українців та білорусів 

і формувалося в режимі мінливих політико-адміністративних реалій.

Щодо реального кордону між територіями розселення українців та 

білорусів, то він досить фундаментально досліджений кількома генераціями 

різних вчених з врахуванням історичних, лінгвістичних, етнографічних та 

археологічних джерел. Перший про нього майже тисячу років тому написав 

Нестор Літописець: «...седоша межі Пирп’яттю і Двіною і нарекошася 

дреговичі» (ПВЛ, І, с. 11). Іншими словами, кордон між праукраїнським 

племенем деревлян та прабілоруським дреговичів за часів Київської Русі 

проходив по Прип’яті. На середній течії річки тисяча років тому постали 

підпорядковані княжому Києву міста Пінськ та Турів. Вони були своєрідними 

плацдармами, з яких праукраїнські племена деревлян та волинян у ХІ-ХІІ ст. 

колонізували заселене балтами Білоруське Полісся.

Точніше локалізувати дреговичів та їх південних праукраїнських сусідів 

деревлян та волинян вдалося за даними археології. Визнаним маркером 

перших є вкриті зернью металеві бусини, а других -  срібні перстеневі кільця у 

півтора оберти. Зернисті буси дреговичів поширені в курганах ХІ-ХІІ ст. від 

середньої течії Прип’яті на півдні до Мінська і Борисова на півночі, від Дніпра 

в межах Гомельщини на сході до лівої притоки Прип’яті р. Случ на заході. Не 

випадково у Північному або Білоруському Поліссі у похованнях поряд із
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зернистими бусинами дреговичів зустрічаються і перстеневі срібні кільця 

деревлян та волинян. Це свідчить про постійну інфільтрацію в землі 

дреговичів з Волині праукраїнців-русинів, які брали безпосередню участь у 

балто-слов’янському синтезу, що призвів до постання у ХІ-ХІІ ст. 

прабілоруського племені дреговичі.

Далі на захід від м. Пінськ та р. Ясельда до Західного Бугу і ще 

принаймні на 100 км на захід поховання Х-ХІІ ст. містять срібні скроневі 

кільця у півтора оберти, які є визнаними маркерами літописних волинян. 

Властиві волинянам артефакти археологічно фіксуються долиною Західного 

Бугу далеко на північ уздовж сучасного польсько-білоруського кордону до 

Берестя, Бельська та літописного Городня на Німані (сучасне м. Гродно).

Зазначені археологічні дані стають зрозумілими через призму 

історичних джерел. Наприкінці X ст. князь Володимир Великий відсунув 

західний кордон Київської держави на 150 км західніше р. Західний Буг. 

Заклавши м. Володимир, київський князь започаткував Володимиро- 

Волинське князівство Х-ХУ ст., східним кордоном якого була р. Горинь, а 

західний проходив на 150 км західніше сучасного польсько-українського 

кордону. У північному напрямку землі князівства сягали Городня (Гродно) на 

Німані, охоплювали басейн Західного Бугу, Верхів’я Прип’яті та Німану з 

містами Холм, Берестя, Дорогочин, Бельськ, Новгородок, Кобрин, тобто 

Західну Білорусь до Пінська і поліське лівобережжя Західного Бугу.

Навіть польські дослідники визнавали, що вже з XI ст. русини сиділи в 

Городні, який «став головною руською твердинею на литовському 

прикордонні» (’\Уо]сес1ю\У8кі 1938; ІакиЬохуБкі 1930). На свєрідність церковної 

архітектури Городня ХІ-ХІІ ст. звернув увагу радянський архітектор М.М. 

Воронін. Він підкреслював тісні зв’язки архітектурних особливостей 

городнинських церков «з південною києво-волинською будівельною 

культурою» (Воронин 1954, с. 140-143). Це й не дивно, бо Горо день був 

спочатку північним форпостом Володимиро-Волинського князівства, а з кінця 

XII ст. -  Галицько-Волинського. Після тривалої боротьби з литовською
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експансією галицько-волинські князі втратили північну частину своїх 

територій (Берестейщину, Городенщину, Підляшшя), а кордон ВКЛ вийшов 

на західний кордон Галицько-Волинського князівства.

Підвладні спочатку княжому Володимиру-Волинському, а потім Галичу 

зазначені території Західної Білорусі та Підляшшя ще у Х-ХІІ ст. були заселені 

з півдня волинянами, про що переконливо свідчать як численні історичні 

джерела, так і згадувані дані археології, а також значні осередки українського 

населення з відповідною мовою та етнографією. Вони збереглися до нашого 

часу на заході Білорусі та до відомої операції «Вісла» 1947 р. і у польському 

Підляшші.

Сказане мною -  давно відомі і загально визнані дослідниками різних 

країн факти. Однак частина білоруських колег, починаючи з М. Довнар- 

Запольського та М.Грінблата, всупереч фактам, вперто не визнають 

належність земель Західного Полісся у Х-ХУ ст. до Галицько-Волинського 

князівства, коли сталося заселення регіону русинами-волинянами, нащадки 

яких і сьогодні мешкають на Берестейщині.

Зокрема радянський дослідник М.Грінблат у своїй книжці 1968 р. 

«Белорусьі», ігноруючи як дані археології, так і писемні джерела, поширив 

територію прабілоруського племені дреговичів у Західне Полісся, на 

Берестейщину та Городенщину. Як зазначалося, загальновизнаним 

археологічним маркером розселення прабілорусів-дреговичів є вкриті зернью 

металеві буси, а їхніх сусідів праукраїнців волинян -  срібні скроневі кільця 

перстеневі та у півтора оберти. Визнаючи зернисті бусини за надійний маркер 

дреговичів (Гринблат 1968, с. 69), М.Грінблат ігнорує їх відсутність у 

Західному Поліссі, де домінують характерні для волинян скроневі кільця. 

Ігноруючи очевидні факти М.Грінблат пише: «Городень і Берестя були тими 

господарчо-політичними центрами, навкруги яких об’єднувалися дреговицькі 

землі» (Гринблат 1968, с. 57).

Починаючи з часів Нестора Літописця переважна більшість археологів, 

етнологів, істориків не поширювали межу розселення дреговичів західніше
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Пінська та долини Ясельди, бо там за всіма даними починалися історичні землі 

волинян. Тому Городень, Берестя, Бельськ, Кобрин, Дорогичин були центрами 

не далеких від Берестейщини та Городенщини дреговичів, а 

підпорядкованими Володимиру та Галичу містами Галицько-Волинського 

князівства, аж до початку XV ст., коли остаточно були завойовані ВКЛ.

То чи варто писати про поширення прабілорусів-дреговичів далеко на 

захід, аж у басейн Західного Бугу і на цій підставі проголошувати 

Берестейщину, Пінщину, Підляшшя споконвічно білоруськими землями (с. 

368). Якщо б це було так, то в басейні Західного Бугу домінували б зернисті 

буси дреговичів, а не перстеневі скроневі кільця волинян ХІ-ХІІ ст. Далекими 

нащадками останніх є українці Західної Білорусі, які за Всеросійським 

переписом 1897 р. складали 80% населення Кобринського уїзду та більше 

половини мешканців Берестейщини.

Карта розмежування земель з переважно українським, білоруським та 

польським населенням, як відомо, була докладно розроблена ще наприкінці 

XIX ст. Російським географічним товариством та Генеральним Штабом армії 

Російської імперії з широким залученням академічних вчених. Після «весни 

народів» середини XIX ст. етнографія стає популярною в Європі, зокрема й 

через факт впливу територій розселення окремих етносів Європи на 

формування їхніх державних кордонів. У східній Європі ці тенденції суттєво 

підсилилися претензіями Російської імперії на східні провінції колишньої 

Великої Польщі. Імперці прагнули довести, що «всходні креси» Речі 

Посполитої споконвіку були заселені «малорусской и белорусской ветвями 

российского народа». Імперським картографам вдалося переконливо показати 

реальні кордони розселення українців та білорусів на кінець XIX ст., але 

виконати справжнє завдання досліджень -  закріплення колишніх польських 

колоній Білорусі та України в лоні Російської імперії, -  досягти не вдалося 

через розпад останньої.

Уже в 70-х рр. XIX ст. з’явилися точні карти розселення різних народів 

Східної Європи за мовною ознакою, зокрема й білорусів та українців. Вони
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були підтверджені Всеросійським переписом населення 1897 р. Визначені 

цими картами межі розселення білорусів та українців у білорусько- 

українському прикордонні не викликають заперечень у вже кількох генерацій 

вчених різних країн.

Зокрема на початку XX ст. авторитетний етнограф, «засновник 

наукового білорусознавства», академік Є.Ф.Карський, на основі власних етно- 

мовних досліджень населення Полісся, підтвердив позначений на згаданих 

картах Генштабу та Всеросійського перепис 1897 р. етнічний кордон між 

розселенням українців та білорусів. Дослідник проводив його по Прип’яті від 

м. Мозиря на захід. За кілометрів 70 до Пінська українсько-білоруська 

етнографічна межа, за Є.Карським, різко повертає у північно-західному 

напрямку в бік Білостоку, полишаючи басейни Верхньої Прип’яті, Ясельди, 

Західного Бугу українцям, пращури яких прийшли сюди ще у Х-ХІІ ст. за часів 

Володимиро-Волинського князівства, а їхні україномовні нащадки мешкають 

тут і в наші дні.

На початку XX ст. з’являється велика кількість карт розселення 

українців та інших народів Східної Європи, які вцілому повторюють згадану 

етно-мовну карту Генерального штабу кінця XIX ст. Варто згадати карту 

видатного славіста, етнографа, лінгвіста, археолога Любара Нідерле 1912 р. чи 

карту розселення українців, що фігурувала на Ризькій міжнародній 

конференції 1921 р.

Дисертант з великою повагою ставиться до висновків академіка 

Є.Карського, до того ж підтверджених у 1911 р. київським професором 

Т.Флоринським. Однак'йому більше до вподоби не «мовний» підхід до 

етнічного розмежування сусідніх народів картографів Генштабу та академіка 

Є.Карського, а «адміністративний» М.Довнар-Запольського.

На с. 142 дисертації читаємо: «Більшість вчених цього періоду майже 

однозначно віднесли Бельський, Брестський, Кобринский і більшу частину 

Пружанського і Пінського уїздів до української етнічної території. Однак 

М.Довнар-Запольський запропонував врахувати той факт, що протягом XV-
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XIX ст. Брестська область адміністративно входила до складу білоруської 

частини BKJI, Речі Посполитої та Російської імперії... У зв’язку з цим 

М.Довнар-Запольський розглядав Брестскую область як складову частину 

Белорусі». Слідом за М.Довнар-Запольським землі праукраїнського племені 

волинян, прямими нащадками яких є україномовне населення Берестейщини 

та Підляшшя, автор дисертації проголошує споконвічно білоруськими 

(очевидно за адміністративним принципом). На с.368 дисертації та 28 

автореферату читаємо: «До етнічної території білорусів належать терени... 

Гродненщини, Пінщини, ...частково Берестейщини та Підляського воєводства 

Польщі». Це твердження дисертанта суперечить даним мовознавства, етнографії, 

археології, антропології та поглядам не лише українських, але й білоруських 

(академік М.Карський), російських (Седов 1999, с. 271) і навіть польських 

(Wojcechowski 1938; Jakubowski 1930) дослідників.

Більш ніж дивно виглядає пропозиція визнати фактор адміністративного 

підпорядкування визначальним (порівняно з мовою) етнічним маркером, який 

дозволяє вважати українське в етно-мовному відношенні населення 

Берестейщини білорусами. Доречно нагадати, що повна назва BKJI «Велике 

князство Литовське, Руське, Жемайтійське». Другий етнонім в його назві 

(Руське) засвідчує повноправність русинів-українців у його складі, а тому 

записувати усе слов’янське населення ВКЛ в литвини-білоруси абсолютно не 

коректно. Київське князівство також певний час було адміністративною 

складовою ВКЛ, то може й киян запишемо у литвини-білоруси?

Якщо вже адміністративне підпорядкування населення визначає його 

етнічну належність, то чому не враховано факт входження протягом 500 p. (X- 

XV ст.) територій Західного Полісся від Верхньої Прип’яті до Берестя, 

Кобрина, Бельська, Городня до Володимиро-Волинського та Галицько- 

Волинського князівств русинів-українців? Носії українських говорів 

Берестейщини та інших регіонів Західного Полісся та Підляшшя, по суті, є 

реліктами русино-українського населення Володимиро-Волинського 

князівства.
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Автор цих рядків докладно зупиняється на проблемі українсько- 

білоруського етно-мовного розмежування з метою нагадати білоруським 

колегам позицію українських етнологів та істориків у цьому важливому для 

національної історії обох народів питанні.

Наслідком демаркації сучасного україно-білоруського кордону по лінії 

адміністративної межі між Волинською та Мінською губерніями царської 

Росії став відхід до Білорусі значних територій з переважно українським 

населенням (Берестейщина, Правобережжя Середньої Прип’яті). Звичайно, 

про зміну кордону не може бути й мови, однак солідаризуватися з М. Довнар- 

Запольським та М. Грінблатом, які проголосили ще у минулому столітті 

Берестейщину та Підляшшя споконвічними землями білорусів з часів 

дреговичів (дис. с. 143, 144; атореф. с. 28) теж не варто. Та ще й робити це на 

Вченій раді Київського університету святого Володимира і не менш святого 

Тараса Шевченка, де фахівців із зазначеної проблематики ніколи не бракувало.

Мої опонентські коментарі до деяких суперечливих місць рецензованого 

тексту прошу вважати не стільки зауваженнями і претензіями до дисертації, як 

побажаннями і рекомендаціями її автору, які, можливо, будуть корисними при 

підготовці майбутньої монографії до друку.

Дисертація A.B. Остапенка є завершеним, самостійним, оригінальним 

дослідженням, що виконано на належному науковому рівні і базується на 

фаховому аналізі численних історичних, етнологічних, археологічних, 

антропологічних джерел. Вона являє собою вагомий науковий внесок у 

вивчення проблем націоґенези, етноґенези та національної історії 

білоруського народу. Величезна бібліографія дослідження, численні авторські 

статті та монографії є додатковим свідченням високого професіоналізму 

дисертанта в галузі етнології та національної історії білорусів.

Поставлена дисертантом мета та підпорядковані їй завдання досягнуті. 

Автореферат відповідає змісту дисертації. Висновки є адекватними 

аналітичній частині.
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Сказане дає підстави вважати, що дисертація Остапенка Анатолія 

Володимировича «Етнічні фактори у процесах формування білоруського 

народу та нації» відповідає вимогам п. п. 9, 10, 12, 13 «Порядку присудження 

наукових ступенів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

№ 567 від 24.07.2013 р. (зі змінами, внесеними згідно з постановами КМУ № 

656 від 19.08.2015 р., № 1159 від 30.12.2015 р. та № 567 від 27.07.2016 р.), 

Наказу МОН України № 40 від 12.01.2017 р., а її автор заслуговує присудження 

йому наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.05 -  

етнологія.
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ВІДГУК
офіційного опонента на дисертацію 

Остапенка Анатолія Володимировича на тему “Етнічні фактори у 
процесах формування білоруського народу та нації”, представлену на 
здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю

07.00.05 - етнологія

1. Актуальність теми дисертації.

Питання націогенезу будь якого етносу перебуває у дискусійній 

площині, адже на такі складні і тривалі в хронологічному відношенні 

процеси якими є етногенез і націєтворення впливає цілий комплекс чинників 

етнічного, суспільно-політичного і економічного характеру. Маркери 

національної ідентичності до яких традиційно відносять особливості звичаїв і 

традицій, мови, спільної історії, релігії тощо у різні хронологічні періоди 

можуть відігравати мало не протилежне за змістом значення і виконувати 

консолідаційну або розмежувальну роль у залежності від геополітичної 

ситуації. Формування білоруської нації та етапи становлення її державності 

становлять вагомий інтерес для сучасної історичної науки, з огляду на 

особливості їх реалізації. Унікальність білоруського модерного 

націєтворення не зважаючи на численні закономірності, пританні багатьом 

бездержавним європейським народам XIX -  початку XX століття, полягала у 

тому, що тривалий період білоруський народ знаходився під визначальним 

політичним впливом Російської імперії. На відміну від України, землі якої 

входили також до Австро-Угорщини, білоруське населення цілком 

опинилося у сфері російського адміністративного і політичного управління. 

Викристалізуване офіційне сприйняття білорусів як частини російського 

народу негативно позначиться на можливостях становлення суверенності 

білоруської держави. Дослідження Анатолія Володимировича Остапенка 

присвячене важливій і актуальній темі, яка потребує узагальнення, глибокого 

вивчення, з ’ясування відомих історичній науці підходів і концепцій до 

дослідження питання ролі і значення етнічних факторів у формуванні 

етногенезу та націогенезу білорусів-
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рамки дослідження, які охоплюють понад одинадцтять століть (Х-ХХІ ст.) 

дозволили прослідкувати усі етапи і осбливості впливу етнічних чинників на 

формування білоруського народу і нації на кожному з них.

2. Ступінь обґрунтованості наукових положень та висновків 

сформульованих у дослідженні.

Наукові положення і висновки зроблені автором базуються на 

опрацюванні ретельно підібраної та різнопланової за характером джерельної 

бази, опрацьованої великої кількості наукової літератури з теми та обраних 

автором наукових методів дослідження.

Структура роботи, яку обрав А. В. Остапенко для реалізації мети і 

поставлених наукових завдань, логічна і побудована за проблемно- 

хронологічним принципом. Як випливає з дисертаційного дослідження, його 

мета: “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 XXI ст., сформулювати основні національні особливості білорусів і 

визначити перспективи їх розвитку в майбутньому” (с. 27).

Об’єкт, предмет, хронологічні межі та географічні рамки дослідження 

сформульовані логічно і не викликають заперечень.

У першому розділі автор проаналізував наукові праці з досліджуваної 

теми, а також звернувся до тлумачення понять “народ”, “етнос”, 

“народність”, “нація” “плем’я”, “раса” в літературі. Автор у своєму 

дослідженні розглядає державу як націю-державу, “де рівень нації -  вищий 

рівень еволюції людства на даному історичному етапі” (с. 47).

Джерельна база'дисертаційної роботи включає архівні та опубліковані 

матеріали, літописи, хроніки, джерела офіційного походження, картографічні 

видання, етнографічні атласи, статистичні матерілали, твори літератури, 

матеріали археологічних досліджень тощо.

У третьому підрозділі розділу 1 дисертаційної роботи схарактеризовано 

теоретико-методологічні основи дослідження.
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На думку автора, “Білорусь зараз є країною, де домінує білоруський 

етнос і йде процес формування білоруської нації” (с.74). Виходячи з цього 

положення автор своє дослідження вибудував опираючись на ряд 

окреслених ним принципів, у яких відстоюється самостійність білоруської 

культури, “історії білоруського етносу, білоруського народу і, нарешті, 

білоруської нації” (с. 113-114).

У дослідженні автор, зокрема, застосував системний підхід, теорію 

ієрархічних багаторівневих систем на основі АЕД-символів, порівняльно- 

історичний метод.

У другому розділі дисертаційної роботи А. В. Остапенко проаналізував 

концепції походження білоруського етносу, особливості формування 

білоруської мови у різні історичні періоди. Упродовж XIX -  початку XX 

століття відбувалося формування літературної білоруської мови. У короткий 

період існування БНР білоруська мова отримала статус офіційної. У 20-х 

роках XX століття в радянській Білорусі відбувалась політика білорусизації, 

а білоруська мова була однієї із чотирьох офіційних мов БРСР. Наступний 

етап білорусизації був започаткований прийняттям закону “Про мови в 

Білоруській PCP” (1990 р.) і тривав до 1995 року.

У підрозділі 2.3 розглянуто формування етнічних меж розселення 

білорусів, окреслено причини, які впливали на їхні зміни.

Третій розділ дисертації “Еволюція релігійного світогляду білорусів” 

присвячено розкриттю питання релігійних уявлень і практик білорусів. У 

підрозділі 3.1 розглянуто специфіку дохристиянських вірувань, традиції 

язичництва, запровадження християнства у IX столітті у Туровському і 

Полоцькому князівствах і його поширення. Автор наголошує, що “з самого 

початку християнство носило тут відмітний характер, формувалися свої 

білоруські традиції і духовна глибина” (с. 159). У підрозділі 2.2 “Білоруське 

православ’я” автор з’ясував історію та умови функціонування Білоруської 

Православної Церкви. Автор акцентує на тяглості історико-культурних 

процесів, які й сьогодні проявляються в ототожненні православних з 

росіянами, а католиків з поляками, хоча, білорусів-католиків і білорусів-
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православних “все більше об’єднує національність” (с. 172). У роботі 

дисертант сформулював прогноз щодо місця Православної Церкви в Білорусі 

у третьому тисячолітті (с. 174). Авторське, до певної міри месіанське, 

бачення ролі національних релігійних та інших інституцій, їх виключного 

значення для подальшого існування національної держави, виокремлення 

особливих якостей свого народу, спроба створення і обґрунтування ролі 

національних героїв у національних процесах, загалом є характерним явищем 

для представників національних історіографічних шкіл періоду 

націєтворення власних народів.

Підрозділ 3.3 присвячено аналізу поширення католицизму і 

протестантизму. У підрозділі 3.4 автор досліджує питання, щодо вірності 

твердження, “що уніатська віра для білорусів є національною вірою” (С. 184), 

а наступний підрозділ присвячено питанню християнського націоналізму в 

Білорусі.

Четвертий розділ дисертації охоплює дослідження процесів 

націєтворення та державотворення білорусів. У підрозділі 4.1 прослідковано 

етнічні процеси, які відбувалися в Київській русі і Великому князівстві 

Литовському у стосунку до білоруського етносу. Автор запропонував 

періодизацію формування білоруського етносу-нації виокремивши чотири 

періоди. Перший з них охоплює процеси виникнення білоруського етносу і 

хронологічно охоплює Х-ХІУ ст.; другий період є часом формування 

білоруської народності у період ХУ-ХУІ ст., третій -  це час еволюції 

Білоруського етносу за часів конфедерації ВКЛ та Речі Посполитої у XVII- 

XVIII ст.; четвертий -  модерністський, стосується першої половини XX -  

XXI ст. (с. 205).

Дисертант дотримується думки, яка не може бути однозначно 

сприйнята представниками різних історіографічних шкіл, що “ВКЛ 

утворилося в XIII ст. шляхом об’єднання слов’янських князівств на території 

сучасної Білорусі” (с. 208). Неоднозначним є твердження автора щодо того, 

що щирість християнського світогляду може підтверджувати той факт, що 

Рогніда і Єфросинія Полоцька прийняли чернечий послух (с. 207), адже
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подібна практика загалом була притамання для представниць еліти доби 

Київської русі у випадках виникнення різноманітних несприятливих 

обставин пов’язаних з розірванням шлюбних відносин.

У підрозділі 4.2 закцентовано увагу на здобутках білоруської культури 

та формуванні білоруської народності у XV -  XVI ст. Підрозділ 4.3 

присвячено особливостям становища білоруського етносу у ХУІІ-ХУІІІ ст. 

На думку А. В. Остапенка XVIII століття стало періодом формування 

первинної форми білоруського націоналізму. У підрозділі 4.4 

“Модерністський період у розвитку білоруського етносу-нації” 

А. В. Остапенко виокремлює чотири етапи модерністського періоду 

формування білоруської нації (с. 247). У роботі розглянуто підходи до 

розуміння білоруської національної ідеї та витоки її формування.

П ’ятий розділ дисертаційного дослідження “Білоруський етнос-нація в 

XXI столітті” присвячено ідентифікації назв “Біла Русь”, “білоруси” 

(підрозділ 5.1), аналізу еволюції ментальності білорусів (підрозділ 5.2), 

національної ідентичності білорусів (5.3), розгляду перспектив подальшого 

новітнього білоруського націєтворення і державотворення (5.4).

У висновках автор констатував, що “на підставі фактичного та 

аналітичного матеріалу з різних областей знань, таких як мовознавство, 

етнологія, етнографія, археологія, антропологія зроблено висновок про, 

щонайменше, тисячолітній вік білоруського етносу” (с. 367). Також у 

висновках автором “формульовано головні атрибути білоруської національної 

ідеї-” (с. 371).

Таким чином, А. В. Остапенко цілісно розглянув питання етногенезу та 

націогенезу білорусів.

3. Наукова новизна одержаних результатів, повнота викладу 

основних результатів дисертації в опублікованих працях.

Автором опрацьований значний масив джерел та наукової літератури з 

теми. Загальний перелік використаних джерел та літератури складає 635 

позицій. Основні результати дисертаційної роботи презентовані в 

публікаціях автора і відображають основні положення викладені в дисертації.
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Так, основні положення дисертаційного дослідження презентовано у 95 

публікаціях автора (2 монографії, 32 -  наукові статті у фахових виданнях 

України та в наукових журналах зарубіжних країн, 42 публікації - тези 

доповідей на конференціях, 19 публікацій, які додатково відображають 

результати дослідження). Усі публікації А. В. Остапенка підготовлені без 

співавторів.

Робота апробована під час 46 міжнародних, національних 

всебілоруських та всеукраїнських конференціях, симпозіумах, читаннях 

тощо.

Наукова новизна роботи, зокрема, полягає в авторському викладенні 

концепції етногенезу та націєтворення білорусів упродовж X - початку XXI, 

століття, обґрунтуванні сутності білоруської національної ідеї.

4. Значущість дослідження для науки і практики та шляхи його 

використання.

Отримані результати дослідження, оцінки та сформульовані автором 

висновки можуть бути використані у науковій та освітній роботі, зокрема 

під час підготовки праць з історії Білорусі, білоруської історіографії, 

дослідженні етнічних і етнополітичних процесів тощо.

5. Ідентичність змісту анотації та основних положень дисертації.

Як засвідчив аналіз, зміст анотації дисертаційного дослідження

відповідає основним положенням, які в ній представлено. Анотація 

підготовлена українською та англійською мовами; у ній викладено усі 

основні тези та результати дисертаційної роботи, подано ключові слова та 

список публікацій автора.

6. Дискусійні положення та зауваження щодо змісту дисертації.

1) До дискусійних положень дисертації можна віднести використання 

автром поняття “етнос-нація” (Розділ 5), як об’єднаного, адже автор 

наголошує у дослідженні, що “нація -  не етнос!” (с. 80) та констатує суттєві 

риси, які відрізняють націю від етносу.

2) У роботі зустрічаємо емоційні оцінки щодо історичних процесів. 

Наприклад, на с. 27, коли мова йде про географічні рамки дослідження автор
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зазначає: “таким чином варто наголосити, що етнічні межі проживання 

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

с. 148 “Білорусам залишається сподіватися на відновлення історичної правди 

по Віленському краю, а напрацювання НДПБ та інших культурних і 

політичних організацій початку 90-х років XX ст. нададуть неоціненну 

допомогу у виробленні справедливої стратегії в майбутньому”.

3) Суперечливою виглядає увага автора до трактування поняття 

“народ” в Біблії та інших звернень до тексту Святого Письма у контексті 

дослідження процесів націогенезу і націєтворення (с. 42, 68, 93). Так само, до 

дискусійних можна віднести й висловлені автором переконання на кшалт 

наступних: “і саме в християнстві знаходить своє втілення сенс існування 

нації [...]” (с. 99); “християнський націоналізм -  це вища форма націоналізму, 

це, скоріше, містичний шлях до Бога і своєї нації в їх єдності і гармонії'” (с. 

198), а також теза “Білорусь -  серце Європи”, яку автор називає одним із 

принципів дослідження (с. 113).

4) Здійснювання прямої прив’язки видатних особистостей до їх 

значення для білоруського націєтвотворення лише за фактом їхнього 

народження на території сучасної Білорусі може розглядатися як досить 

суперечливе. Вважаю, що у першу чергу важливим і визначальним для 

розуміння ролі особи у процесах творення нації є її етнічна або національна 

самоідентифікація. Сьогодення свідчить, що етнічне походження не є 

визначальним для співвіднесення особи з конкретною нацією. Ідентичність 

може змінюватися упродовж певного часу внаслідок різних причин, у тому 

числі політичних.

5) Поза увагою автора залитися деякі праці дотичні до теми 

дослідження: Каппелер А. Росія як поліетнічна імперія. Виникнення. Історія. 

Розпад. Львів, 2005; Токть С. Латиница или кирилица: проблема выбора 

алфавита в белорусском национальном движении во второй половине XIX -  

начале XX века // АЬ Ішрегіо. 2005. № 2. С. 297-319; Токць С. Беларуская 

ідзнтьічнасць у XIX ст. // Віаіогшкіе ЪъжуХу НІБІшусгпе, 2005. №  24. С. 62- 

95; Токць С. Праблемы перыядызацьй беларускага нацыянальнага руху 19 -
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пачатку 20 ст. // Гістарьічньї Альманах. Т.7. 2002. С. 187-192. Токць С. 

Беларускі нацьіянальньї рух XIX -  пач. XX у кантзксце нацьіянальньїх рухау 

народау Цзнтральна-Усходняй Еуропьі // Нацьіянальньїя питанні: 

Матзрьіяльї III міжнароднага кангрзса беларусістау “Беларуская культура у 

дьіялогу цьівілізацьш”. Мінск: Беларускі кнігазбор, 2001. С. 68-75.

6) У роботі наявні деякі технічні і стилістичні огріхи, русизми, 

використання застарілих термінів. (Наприклад на с. 206 термін “Жовтнева 

революція”).

7) Було б доцільно зробити список скорочень, оскільки у тексті 

використовуються такі скорочення як ВКЛ, БНР, СРСР, УНП, БНП, КПРС, 

АН БРСР, ІБС, НІ, ООН, СНД, БРСР, РБ, РРФСР, НДПБ, ПВЦ, БАПЦ, 

РЗПЦ, УАПЦ, НКВС, РПЦ, БНФ, БХДС, БСГ, БСДП, БНІ, БХД, БСДРП, 

БНФ, НАТО, БНСП, СБМ, БЦР, БНП, ОБН, БЦР, БДУ, СВБ, СБНБ, МВС, 

КДБ, КПРС, БНФ, НДПБ, БХДС, ТБМ тощо.

Однак, висловлені побажання до дисертаційної роботи не знижують 

наукової цінності дослідження, яке загалом заслуговує на схвальну оцінку.

7. Загальний висновок та оцінка дисертації.

Дисертаційна робота Анатолія Володимировича Остапенка “Етнічні 

фактори у процесах формування білоруського народу та нації” є авторським, 

самостійним дослідженнмя, яке розв’язує актуальну наукову проблему та має 

теоретичне і практичне значення.

Праці А. В. Остапенка відображають певний етап розвитку білоруської 

національної історіографії, який пов’язаний із сучасними процесами 

націєтворення білорусів. Тому погляди автора в цілому неможливо 

відокремити від його -позиції і світоглядних переконань. А. В. Остапенку 

вдалося здійснити комплексне і всебічне дослідження етнічної історії 

Білорусі та особливостей формування етногенезу і націєтворення білорусів у 

Х-ХХІ ст. Висновки до яких дійшов автор у результаті вивчення теми, 

опираються на опрацьовану різнопланову джерельну базу дослідження та 

обрану автором наукову методологію.
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З огляду на вищевикладене, вважаю, що дисертаційна робота 

Анатолія Володимировича Остапенка “Етнічні фактори у процесах 

формування білоруського народу та наці'Г відповідає вимогам п.п. 9, 10, 12, 

13 “Порядку присудження наукових ступенів”, затвердженого постановою 

КМУ № 567 від 24.07.2013 р. (зі змінами, внесеними згідно з Постановами 

КМУ № 656 від 19.08.2015 р., № 1159 від 30.12.2015 р., № 567 від 27.07.2016 

р., № 943 від 20.11.2019 р. та № 607 від 15.07.2020 р.), а її автор заслуговує на 

присудження наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю

07.00.05 -  етнологія.
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