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В царской России и в современных США при всём многообразии их национального состава удавалось 
избегать значительных сепаратистских эксцессов как раз благодаря исключительно территориальным 
принципам региональной структуры.

Полагаем, что Беларуси пока нет оснований отказываться от апробированного временем вектора 
национальной политики. При этом не стоит убаюкивать себя сказками о природной толерантности бело
русов и упускать из виду те подспудные процессы в межнациональных отношениях, которые всё более 
ускоряются под воздействием экономической глобализации и современных средств коммуникации. 
В первую очередь это относится к сфере образования и труда, где рост мигрантов из близких и далёких 
стран наиболее заметен. Пристальное внимание к «национальному вопросу» и научно обоснованные 
ответы на него позволят во всеоружии встретить грядущее неизбежное усложнение этносоциальной 
структуры населения нашей страны.
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ПРАЦЭС ТРАНСФАРМАЦЫІ НАЦЫЯНАЛЬНА-ГІСТАРЫЧНАЙ
САМАСВЯДОМАСЦІ БЕЛАРУСАЎ У КАНЦЫ XX —  ПАЧАТКУ XXI СТАГОДДЗЯ

Беларускае грамадства знаходзіцца ў чарговым трансфармацыйным перыядзе свайго развіцця. 
У такія часы істотна ўзрастае значэнне нацыянальна-гістарычнай самасвядомасці, паколькі яна можа 
адыгрываць ролю аднаго з самых важных фактараў духоўнай і грамадска-палітычнай кансалідацыі, 
а можа, наадварот, раз’ядноўваць людзей у выпадку, калі ў розных сацыяльных груп істотна 
адрозніваюцца варыянты каштоўнаснай арыентацыі. Кожны з гэтых варыянтаў, безумоўна, уваходзіць 
у структуру светапогляду асобы. Калі ж весці размову пра пэўныя сацыяльныя групы, то гістарычная 
самасвядомасць у дадзеным выпадку рэалізуецца ў форме найважнейшага кампаненту ідэалогіі гэтай 
групы. Паколькі любая ідэалогія абапіраецца на спецыфічную інтэрпрэтацыю гістарычнай мінулага, 
варта прааналізаваць сучасны стан гістарычная самасвядомасці беларускага грамадства, вылучыўшы 
і ахарактарызаваўшы пры гэтым розныя тыпы сфарміраваных гісторыяй каштоўнасных арыентацый.

Для пачатку, аднак, трэба удакладніць, што гаворка пойдзе пра сучаснае беларускае грамадства. 
Храналагічныя межы даследавання (канец XX — пачатак XXI стагоддзя) тлумачацца тым, што ў гэты 
перыяд адбыліся (і працягваюць адбывацца) кардынальныя геапалітычныя змены, што прывялі да 
ўтварэння і інстытуцыялізацыі Рэспублікі Беларусь як суверэннай дзяржавы. А гэта, у сваю чаргу, 
не магло не адбіцца на працэсе трансфармацыі нацыянальна-гістарычнай самасвядомасці беларусаў (тут 
маюцца на ўвазе беларусы як этнас, але і як палітычная нацыя — супольнасць грамадзян дзяржавы 
незалежна ад іх этнічнага паходжання і этнічнай самаідэнтыфікацыі). У выніку разбурэння савецкай 
монаідэалагічнай сістэмы актуалізаваліся розныя тыпы гістарычнай самасвядомасці беларусаў, 
прадстаўнікі якіх вельмі па-рознаму, у некаторых выпадках дыяметральна процілегла інтэрпрэтуюць 
гістарычны досвед нашых продкаў. Трэба адзначыць, што навукова-гістарычныя канцэпцыі, на аснове 
якіх адбылося фарміраванне гэтых тыпаў, былі ўжо распрацаваныя папярэднімі пакаленнямі даследчыкаў. 
Таму фарміравання абсалютна новых парадыгмаў у галіне навукі аб мінулым не адбылося. Хутчэй за ўсё, 
варта казаць аб рэанімацыі і абнаўленні ўжо існуючых канцэпцый. У масавай свядомасці дадзеныя 
канцэпцыі, зразумела, не маглі адбіцца ва ўсёй сваёй паўнаце, аднак знайшлі адлюстраванне ў выглядзе 
даволі ўстойлівых вобразаў беларускай мінуўшчыны.

У аналізаваны перыяд набыў папулярнасць тэзіс, паводле якога беларускі народ апынуўся 
ў сітуацыі цывілізацыйнага разлому паміж праваслаўным Усходам і каталіцкім (у меншай ступені 
пратэстанцкім Захадам. Найболып дакладна сфармуляваў гэтую думку самабытны беларускі філосаф 
I. Абдзіраловіч [1]. У цэлым можна пагадзіцца з філосафам, праўда, зазначыўшы пры гэтым, што 
беларуская гісторыя дае прыклады як канкурэнцыі, так і пэўнага ўзаемадзеяння гэтых варыянтаў 
хрысціянскай цывілізацыі. Дастаткова ўспомніць распаўсюджанне на нашых землях інстытута 
магдэбургскага права, у якім гарманічна спалучаліся і ўсходнееўрапейскія вечавыя традыцыі, 
і заходнееўрапейскія традыцыі гарадскога самакіравання. Калі б мела месца толькі адно супрацьстаянне. 
наўрад ці беларускі народ адбыўся б як этнасацыяльная і этнакультурная рэальнасць.
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Да таго ж, калі вызначаць цывілізацыйна-аксіялагічныя прыярытэты сучасных беларусаў, неаб- 
ходна ўлічваць дзеянне фактараў сацыяльна-гістарычнай дынамікі. Таму нельга сцвярджаць, што недзе 
ў далёкім мінулым сфарміраваўся нейкі ўстойлівы архетып беларуса, які на працягу гісторыі зусім 
не эвалюцыянаваў. Такое сцвярджэнне было б антыгістарычным па сваёй сутнасці. Налрыклад, беларускае 
мяшчанства (беларускае ў этнічным сэнсе гэтага слова) XVI —  першай паловы XVII стагоддзя было 
паўнавартаснай сацыяльнай групай са сваёй жыццёвай пазіцыяй, сваімі інтарэсамі і нават амбііхыямі. 
Аднак у выніку катастрафічных войнаў сярэдзіны XVII — гіершай чвэрці XVIII стагоддзя яно змізарнела. 
Беларускія гарады і мястэчкі, па стане на пачатак XIX стагоддзя, былі такімі толькі ў геаграфічным сэнсе, 
а па этнічным складзе насельніцтва яны былі пераважна яўрэйскімі. У другой палове XX стагоддзя адбы- 
лася ўніфікацыя гарадскога жыцця на аснове саветызацыі. Адпаведным чынам, запанавала спецыфічная 
савецкая культура, і гарады так і не сталі па сваім духу беларускімі. Усё гэта, зразумела, не спрыяла 
фарміраванню беларускай нацыянальна-гістарычнай самасвядомасці, паколькі сялянства, якое з’яўлялася 
носьбітам этнаграфічных пачаткаў беларускай нацыі, па шэрагу прычын сацыяльна-культурнага характару 
(сацыяльная прыніжанасць, міфалагічнае успрыманне свету, цыклічнасць у разуменні часу) фактычна 
не магло выпрацаваць гэтую самасвядомасць.

Такім чынам, беларуская мінуўшчына стварыла некалькі варыянтаў магчымага культурна- 
цывілізацыйнага самавызначэння розных сацыяльных груп. Важную ролю тут адыгрывае канфесійны 
фактар. Не будзем аспрэчваць той тэзіс, паводле якога праваслаўнае насельніцтва Беларусі арыентуецца на 
ўсходнеславянскі свет і адпаведным чынам успрымае гісторыю, а каталіцкае насельніцтва — на Захад, 
і значная частка яго мае польскую этнічную самасвядомасць. Пра гістарычныя прыярытэты пратэстантаў 
гаварыць складана, паколькі гэтае пытанне яшчэ толькі пачынае вывучацца айчыннай іуманітарыстыкай. 
Грэба адзначыць, што побач з канфесійным, важную ролю адыгрывае і ўзроставы фактар. Вядома, што 
моладзь больш схільная, у параўнанні са старэйшымі пакаленнямі, да радыкальных іннавацый, у тым 
ліку і ў галіне гістарычнай самасвядомасці.

Аднак было б недапушчальным спрашчэннем лічыць, што самым фактам, да прыкладу, 
рэлігійнай прыналежнасці асоба нібыта «прысуджаная» да таго, каб быць носьбітам тыпу нацыянальна- 
гістарычнай самасвядомасці, вызначанага дадзенай прыналежнасцю. Усё больш складана. Урэшце, над- 
звычай інфармацыйна насычаная сучаснасць дае кожнаму з нас магчымасць экзістэнцыйнага выбару, які 
не надта залежыць ад той традыцыі, у якой мы выхоўваліся. Да таго ж асоба можа спалучаць 
у структуры ўласнай ментальнасці рысы розных тыпаў, нават не заўважаючы пры гэтым пэўнай 
эклектычнасці гэтай ментальнасці. Таму размову неабходна весці, перш за ўсё, аб прадстаўніках той

> .............................
часткі грамадства, якія цікавяцца гісторыяй і могуць сфарміраваць свядомыя адносіны да яе (не абавяз- 
кова прафесійных даследчыкаў і нават не абавязкова гуманітарыяў).

Пры гэтым неабходна ўлічваць, што гістарычная самасвядомасць мае розныя ўзроўні выяўлення: 
узровень стэарэтыпаў і псеўдагістарычных міфаў, узровень асэнсаваных ведаў і сфарміраваных на іх 
аснове ўяўленняў, навукова-тэарэтычны ўзровень. Трэба заўважыць, што нават калі навукоўйы робяць 
усё неабходнае, каб данесці свае веды да шырокіх пластоў грамадства, яны не павінны цешыць сябе 
ілюзіяй, што грамадства ўспрыме гэтыя веды такім чынам, якім іх успрымаюць самі гісторыкі.

Каштоўнасная арыентацыя асобы ў галіне гісторыі можа выглядаць як з’ява, якой уласцівыя пэўныя 
асаблівасці, што разам сюіадаюць ідэалагічную канструкцыю. У сучаснай беларускай іуманітарыстыцы 
робяцца даволі цікавыя спробы прааналізаваць гэтыя канструкцыі як з параўнальна-гістарычнага, так 
і са структурна-функцыянальнага пункта гледжання. У гэтай сувязі варта ўзгадаць вельмі цікавыя 
і змястоўныя, хайя і не бясспрэчныя працы гісторыка I. А. Марзалюка [2] і культуролага Ю. В. Чарняўскай [3].

Для дадзенай канструкцыі характэрны наступныя ўласцівасці:
!) наяўнасць пэўнага ўяўлення пра нейкі ідэал (свой у кожнага варыянта каштоўнасцей), што як 

быццам існаваў калісьці ў мінулым, але, з другога боку, мае неблагія магчымасці хаця ў якойсьці ступені 
ўвасобіцца ў сучаснасці альбо ў блізкай ці нават далёкай будучыні;

2) адпаведнае з гэтым ідэалам размежаванне гістарычных падзей і працэсаў па прыкмеце 
«добрае— кепскае», пры гэтым ў масавай свядомасці назіраецца тэндэнцыя да «чорна-белай» 
палярызацыі ацэнак;

3) розныя ацэнкі ступені важнасці тых альбо іншых фактараў грамадскага развіцця, дасягненняў 
і стратаў на гістарычным шляху ;

4) стаўленне да пэўных гістарычных асобаў як да «герояў» альбо «антыгерояў» (у прынцыпе, гакі 
ж падыход можа быць применены і да сацыяльных груп, і гэта можа быць небяспечным, паколькі 
ствараюцца ўмовы для ўзнікнення ксенафобіі па рэлігійнай, этнічнай ці іншай прыкмеце);

5) адрозненні ў галіне геапалітычных прыярытэтаў (у нашым выпадку гэтыя адрозненні, як правіла, 
рэалізуюцца ў выбары па прыкмеце камплементарнасці паміж Полынчай, якая шмат для каго з’яўляецца 
ўвасабленнем каталіцызму і Захаду ўвогуле, і Расіяй як увасабленнем праваслаўнай цывілізацыі);

6) погляд на сучасныя рэаліі праз прызму ўласнай інтэрпрэтацыі гістарычнага досведу 
і, наадварот, тлумачэнне гісторыі ў адпаведнасці з уласнымі жыццёвымі інтарэсамі і схільнасцямі;

7) мадэляванне і прагназаванне будучыні, аптымістычная альбо пессімістычная ацэнка перспектыў 
далейшага развіцця.
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Для сучаснага перыяду развіцця беларускай нацыянальна-гістарычнай самасвядомасці харак- 
тэрны ідэйны плюралізм. Тлумачыцца ён, апрача ўсяго іншага, своеасаблівым сінусаідальным характа- 
рам гісторыі Беларусі, яе ваганнямі паміж Усходам і Захадам. Уласна кажучы, у гісторыі адначасова 
дзейнічаюць разнастайныя, часам супрацьлеглыя тэндэнцыі. Таму, асабліва пры ўмове пэўнай 
заангажаванасці, кожны можа з гістарычных фактаў пабудаваць сваю канцэпцыю, якая будзе цешыць 
душу сваёй аксіялагічнай несупярэчлівасцю, аднак адыдзе далёка ў бок ад прынцыпу аб’ектыўнасці. 
Парадокс, але чым менш аб’ектыўны гісторык (размова тут вядзецца, пераважна, пра гісторыкаў- 
аматараў), тым з болыпым імпэтам ён прэтэндуе на «адзіна правільнае» разумение мінуўшчыны, тым 
больш ён катэгарычны ў сваіх ацэнках.

Зразумела, не варта лічыць, што ў азначаны перыяд былі ануляваныя ўсе патрабаванні да 
метадалагічнага ўзроўню падрыхтоўкі гуманітарыяў і даследчыкі мінулага займаюцца выпрапоўкай 
нейкай агульнаабавязковай нацыянальанй ідэі. Аднак азнаямленне са зместам навуковых прад, у якіх 
выкладзеныя тэзісы канцэптуальнага характару, пераконвае дасведчанага чытача ў наяўнасці моцнага 
аксіялагічнага акцэнту [2; с. 4— 9]. Як слушна адзначаў Г. Сагановіч, адзін з аўтараў падобнага роду прац, 
гісторык пры ўсім сваім жаданні не можа поўнасцю падпарадкоўвацца «імператыву аб’ектыўнасці» [8, с. 7].

Аднак, на жаль, сустракаюцца праявы фактычна непрыхаванай тэндэнцыйнасці, калі работы па гісторыі 
ствараюцца па заганным прынцыпе для навукоўцаў «што веру, тое і пішу». I тут нельга не пагадзідпа з думкай 
I. А. Саракавіка, выказанай у наступных словах: «Часта чытач задавальняе свае патрэбы ў рознага роду 
шматлікіх падробках пад навуковыя працы, аўтары якіх выдаюць свае “адкрыцці” за ісціну, за праўду 
гісторыі. Зразумела, што разабрацца ў такіх “навуковых” адкрыццях непадрыхтаванаму гістарычна 
і палітычна чалавеку складана, а тым больш маладому, без дастатковых глыбокіх ведаў і пэўнага жыццё- 
вага вопыту» [10, с. 3—4]. Пэўную частку адказнасці за гэта мусяць ускласці на сябе і прафесійныя 
гісторыкі. Па-першае, у межах самой акадэмічнай гістарыяграфіі не заўсёды паспяхова пераадольваецца 
спакуса захаплення сумнеўнымі гіпотэзамі і тэорыямі. Па-другое, сярод даследчыкаў-прафесіяналаў ча
сам назіраюцца праявы нейкага снабізму, таму рэдкімі з ’яўляюцца прыклады таго, калі сур’ёзныя 
навукоўцы робяць спробы растлумачыць свае пазіцыі папулярнай (але не прымітывізаванай!) моваю. 
Нават і цяжка адразу, без роздуму, назваць прапу сучаснага беларускага гісторыка, у якой строгая наву- 
ковасць удала спалучалася б з захапляльнасцю для «сярэднестатыстычнага» чытача.

Улічваючы усё гэта, можна вылучыць некалькі варыянтаў нацыянальна-гістарычнай 
самасвядомасці сучасных беларусаў. На наш погляд, паку ль што пераважае савецкі тып самасвядомасці. 
Тлумачыцца гэта найперш аб’ектыўным дэмаграфічным фактарам, паколькі шмат хто з беларусаў 
нарадзіўся і жыў у СССР, адпаведным чынам увабраўшы ў сябе савецкія каштоўнасці. Пры гэтым трэба 
нагадаць, што гэтая сістэма каштоўнасцей, заснаваная на марксізме-ленінізме, у межах сваёй парадыгмы 
мела пэўную логіку і структурную цэласнасць, а з задачай яе ўкаранення доўгі час даволі паспяхова 
спраўлялася савецкая школа. Прыхільнасць да сфарміраванага ў перыяд СССР успрымання гісторыі 
Беларусі не ў апошнюю чаргу тлумачыцца яшчэ і персанальна-экзістэнцыйным фактарам. Туга па 
незваротнай маладосці заахвочвае шмат каго, напрыклад, ідэалізаваць «брэжнеўска-машэраўскія» часы 
і пераносіць гэтую ідэалізацьпо на ўспрыманне гісторыі 60— 80-х гадоў XX стагоддзя. 3 гэтага вынікае 
рэзка негатыўнае стаўленне да тых, хто «разваліў Савецкі Саюз».

Калі ацэньваць узровень гістарычны ведаў носьбітаў дадзенага тыпу самасвядомасці, то трэба 
ўзгадаць, што якраз гэтыя веды савецкая школа давала ў недастатковым аб’ёме і ў інтэрпрэтацыі, якая 
цалкам адпавядала савецкай гістарычнай парадыгме. У сістэме сярэдняй, а таксама няпрофільнай вы- 
шэйшай адукацыі вывучэнне беларускай мінуўшчыны займала сціплае месца ў параўнанні з гісторыяй 
СССР, асновай якой фактычна была гісторыя Расіі. Альтэрнатывай з ’яўляліся, хіба што, мастацкія творы 
У. Караткевіча, але не ўсе іх чыталі.

Адпаведным чынам, не варта здзіўляцца таму, што многія нашы суайчыннікі стал ага ўзросту ў свой час 
ке атрымалі грунтоўных ведаў па гісторыі Беларусі. Іх гістарычная самасвядомасць характарызуецца тым, што 
ім насамрэч цяжка вылучаць гісторыю Беларусі ў якасці самастойнага аб’екта. Асабліва гэта адчуваецца на 
ўзроўні засваення знакаў-сімвалаў мінулага, у ролі якіх моіуць выступаць адметныя гістарычныя падзеі 
і асобы, геаграфічныя аб’екты і помнікі архітэктуры. Уласна кажучы, масавая свядомасць і абмяжоўваецца 
гэтым узроўнем. Дык вось, заўважана, што для носьбітаў савецкага тыпу гістарычнай самасвядомасці 
значэнне маюць сімвалы расійскай і агульнасавецкай гісторыі. Адсюль, напрыклад, перакананне, што бульбу 
на землях Беларусі ўвёў расійскі імператар Пётр I, — перакананне, вельмі далёкае ад рэчаіснасці.

Прафесійныя гісторыкі, зразумела, пераўзыходзяць узровень знакаў-сімвалаў. Аднак і сярод іх, 
асабліва сярод навукоўцаў старэйшага пакалення, сустракаюцца тыя, хто ў цэлым захоўваюць вернасць 
савецкай светапогляднай і метадалагічнай парадыгме. Напрьпслад, у падручніку пад рэдакцыяй Я. К. Новіка 
і Г. С. Марцуля, якому ўласцівы гістарыяграфічны кансерватызм, палітыка перабудовы разглядаецца ў якасці 
спробы «капіталістычнай рэстаўрацыі» [5, с. 393].

Працягваючы размову пра савецкі тып гістарычнай самасвядомасці, неабходна адзначыць, што ён 
на самой справе з’яўляецца своеасаблівым «гібрыдам», паколькі не толькі марксісцкія філасофска- 
гістарычныя ідэі склалі яго сутнасць. Адным з парадоксаў працэсу развіцця грамадскай думкі з’яўляецца 
тое, што беларускія савецкія гісторыкі, у абавязковым парадку «прысягаючы на вернасць» марксісцкай
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метадалогіі і адпаведнай гістарыяграфічнай парадыгме, выкарыстоўвалі ідэі заходнерусісцкай гістарыяграфіі, 
якая ў сваім класічным выглядзе была праваслаўнай і манархічнай па духу, славянафільскай па філасофска- 
гістарычных і метадалагічных прынцыпах, у дадатак яшчэ і антыпольскай, паколькі польска-шляхецкім 
уплывам прыхільнікі заходнерусізму тлумачылі гістарычныя беды Беларусі, як, дарэчы, і Украіны. 
А вось К. Маркс і асабліва Ф. Энгельс мелі непрыхаваньм сімпатыі да Польшчы і ў сярэдзіне — другой 
палове XIX стагоддзя ўсяляк падтрымлівалі палякаў у іх антырасійскай барацьбе.

У найбольшай ступені савецкая гістарыяграфія выкарыстоўвала пастулат заходнерусістаў аб пе- 
рыядзе існавання Рэчы Паспалітай як часе заняпаду Беларусі [11, с. 376]. Яна амаль цалкам падзяляла 
погляд лідара заходнерусісцкага накірунку ў гістарычнай навуцы прафесара Пецярбургскай духоўнай 
акадэміі М. В. Каяловіча аб заганным уплыве Польшчы на «заходнерускія» (беларускія і ўкраінскія) 
землі — уплыве, які нарастаў з часоў Крэўскай уніі [12, с. 141— 147].

Заходнерусісцкія ідэі аказалі і працягваюць аказваць значны ўплыў на беларускую гістарычную 
самасвядомасць. Іх водгукі нават можна сустрэць на старонхах гістарычных твораў, аўтары якіх прын- 
цыпова адмяжоўваюцца ад традыцыйнай заходнерусісцкай палітычнай праграмы, дзе альфай і амегай 
з’яўляецца пастуляванне непарушнага адзінства рускіх, беларусаў і ўкраінцаў. Такі падыход сустрака- 
ецца ў навуковых работах М. Ермаловіча, дагэтуль папулярных у значнай часткі беларускага грамад
ства. Напрыклад, яго негатыўная ацэнка вынікаў Люблінскай уніі ў цэлым нагадвае адпаведную ацэнку, 
дадзеную гісторыкамі-заходнерусістамі [6, с. 324; 11, с. 376].

На працягу перыяду, які аналізуецца, у грамадскай думцы Беларусі адбыўся ўздым папулярнасці 
заходнерусісцкіх ідэй, значна больш набліжаных да свйго гістарычнага прататыпу ў параўнанні з узгада- 
ным вышэй савецкім «гібрыдам». Гэтыя ідэі падтрымліваюцца пэўнымі коламі Рускай праваслаўнай цар- 
квы, а таксама групай уцаркоўленых праваслаўньгх інтэлектуалаў, якія паслядоўна адстойваюць тэзіс аб 
супрацьстаянні каталіцызму (разам з уніяцтвам) і праваслаўя, і разглядаюць дадзенае супрацьстаянне 
ў якасці дамінанты беларускай гісторыі і сучаснасці [9, с. 8]. Ажыўленая палеміка па гэтай праблеме вяд- 
зецца на форумах шматлікіх сайтаў, не абавязкова, дарэчы, спецыялізаваных.

У канцы XX стагоддзя нават рабіліся спробы стварэння палітычнай партыі на аснове заходнерусісцкай 
ідэалогіі. На ролю такой партыі прэтэндаваў Славянскі сабор «Белая Русь» (не блытаць з грамадска- 
палітычнай арганізацыяй «Белая Русь»!). Але спробы падобнага роду нельга назваць паспяховымі, паколькі 
ў ідэалогіі Славянскага сабора, вьфазна антызаходняй, меўся відавочны канфрантацыйны змест, які не быў 
запатрабаваны беларускім грамадствам. Паслядоўная рэалізацыя палітычнай праграмы Славянскага сабора 
магла прывесці да дыскрымінацыі насельніцтва Беларусі, якое прытрымліваецца іншых поглядаў. А гэта, 
у сваю чаргу, прывяло б да ўзнікнення небяспекі міжрэлігійнага і міжэтнічнага канфлікту.

У якасці канкурэнта заходнерусісцкай ідэалогіі, а таксама заснаванага на ёй тыпу гістарычнай 
самасвядомасці часткі беларусаў з канца 80-х гадоў XX стагоддзя выступае так званы «ліцьвінізм». Тэрмін 
гэты яшчэ не пазбавіўся адцення ўмоўнасці і таму ў дадаеным артыкуле ўжываецца ў двукоссі. Аднак можна 
лічыць, што на працягу аналізаванага перыяду на аснове адпаведнага кола ідэй сфарміраваўся яшчэ адзін тып 
беларускай гістарычнай самасвядомасці, своеасаблівы і не пазбаўлены ўнутраных супярэчнасцей.

Уласна кажучы, канцэпты гістарычнай самасвядомасці сучасных «ліцьвінаў» не новыя. Досыць 
падрабязна іх паходжанне прааналізаваў I. А. Марзалюк [2, с. 41— 56]. Чаму яны сталі запатрабаванымі 
на мяжы XX—XXI стагоддзя? Мабыць, ва ўмовах станаўлення Рэспублікі Беларусь сярод часткі грамад
ства ўзнікла жаданне, быць можа, не зусім усвядомленае, рамантызаваць і гераізаваць беларускую гісторыю. 
Адсюль, на думку I. А. Марзалюка, вынікае патрэба «стварыць уяўны гістарычны кантынуітэт з нібыта 
“сваім” гістарычным мінулым, “скрадзеным” падступным суседам, ды такім чынам легітымізаваць правы 
свайго народа на нацыянальную дзяржаўнасць у сучаснасці» [2. с. 83]. Думка слушная, хаця, у пэўнай 
ступені, занадта катэгарычная. Усё ж такі трэба ўлічваць, што многія з тых, хто так альбо інакш атаясамлівае 
сябе з «ліцьвінамі», не ставяць перад сабою задачу стварэння нейкага міфу. Яны проста шкавяцца гісторыяй 
сваёй Бацькаўшчыны, выбіраючы з яе прыдатныя для нашага часу ўзоры для пераймання.

Дасведчаны чытач, безумоўна, разумее, што ў дадзеным выпадку размова ідзе зусім не пра 
этнічных літоўцаў. Якраз для значнай часткі сучасных «ліцьвінаў» відавочным з’яўляецца тэзіс, паводле 
якога літоўцы не па заслугах прыпісалі сабе гісторыю Вялікага Княства Літоўскага (далей — BKJI). Узгадаем 
у гэтым кантэксце эпатажную назву галоўнага твора М. Ермаловіча [6]. Аднак, на наш погляд, не гэты тэзіс 
у найбольшай ступені выяўляе сутнасць «ліцьвінізму». Ён вытворны ад жадання бачыць у BKJI ідэал, які 
нібыта рэальна, у большай альбо меншай ступені, але існаваў, і аднавіць гэты ідэал. «Мне важна было 
звярнуць увагу на традьщыйна незаўважаныя ў папярэдніх сінтэзах аспекты нашага мінулага, nac- 
прабаваць зірнуць на яго з перспектывы правоў чалавека, адцяніць ганьбаваны феномен шляхецкай 
дэмакратыі і самакіраванне магдэбургскіх гарадоў, першыя формы грамадзянскай супольнасці 
і еўрапейскі кантэкст мінулага Беларусі наогул», — адзначыў ва ўступе да сваёй працы Г. Сагановіч, 
маючы на ўвазе перыяд уваходжання беларускіх зямель у склад ВКЛ, а потым, разам з іншымі землямі 
княства, у склад Рэчы Паспалітай [8, с. 7]. Схільнасць да ідэалізацыі гістарычных перыядаў, на працягу 
якіх беларускія землі ўваходзілі ў склад BKJI і Рэчы Паспалітай, праявілі і аўтары калектыўнай працы 
«Гістарычны шлях беларускай нацыі і дзяржавы = The History of the Belarusan Nation and State». 
У прыватнасці, на яе старонках сцвярджаецца: «Усе жыхары BKJI з гонарам называлі сябе літвінамі.
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Адметнаю рысаю беларусаў-літвінаў быў дэмакратызм» [4, с. 29]. Канфлікты ВКЛ з Маскоўскім 
княствам тлумачацца, у такім разе, несумяшчал ьнасцю сацыяльна-палітычных сістэм гэтых дзяржаў, 
а таксама рознымі сістэмамі каштоўнасцей.

Варта, аднак, заўважыць, што пры гэтым нявысветленым застаецца пытан не «Якое дачыненне ма- 
юць продкі значнай часткі сучасных беларусаў да BKJ1?». У апошні час у сё гучней выказваецца думка, 
паводле якой нельга лічыць беларускую нацыю непасрэднай правапераемніцай ліцьвінаў эпохі Сярэдня- 
вечча і Новага часу. «Мадэрная беларуская нацыя ўзнікла на мяжы XIX і XX стагоддзяў як эўрапейская 
нацыя свабодных вытворцаў — сялян», — упэўнена сцвярджаюць А. Латышонак і Я. Мірановіч [7, с. 14]. 
«Для сучасных польскіх даследчыкаў няма сумневу, што беларускі народ, як і ўкраінскі, і літоўскі, 
у выніку паланізацыйных працэсаў стаў плебейскім этнасам, страціў эліту, якая стала польскай і па 
культуры, і па свядомасці», — канстатуе I. А. Марзалюк, фактычна салідарызуючыся з польскімі 
даследчыкамі [2, с. 75—76].

Ва ўсялякім разе праблема ролі і месца продкаў сучасных беларусаў ў сацыяльна-палітычнай 
сістэме ВКЛ, яшчэ, на наш погляд, пераканаўча не вырашана ў гістарычнай навуцы. I гэтая нявыраша- 
насць стварае магчымасць розных інтэрпрэтацый, паводле якіх продкі беларусаў паказваюцца альбо 
паднявольным насельніцтвам у адносінах да «літоўскіх феадалаў», альбо дзяржаватворчым этнасам 
(на апошнім якраз і настойваюць «ліцьвіны»). Цікава пры гэтым адзначыць, што зараз назіраецца тэндэнцыя 
ідантыфікаваць сябе не абавязкова з тымі этнасамі і сацыяльнымі групамі ў гісторыі, да якіх сапраўды 
належалі біялагічныя продкі. Сучасны беларус можа адчуваць сябе літвінам, нават калі ён паходзідь ад 
русінаў. Тлумачыцца гэта ў кожным такім выпадку аксіялагічным выбарам, пра які вялася размова вышэй. 
Мае месца тут і рамантычная прыцягальансць «ліцьвінскага міфа».

Існуюць некалькі варыянтаў «ліцьвінізму». Напрыклад, М. Ермаловіч адстойваў пункт погляду, 
паводле якога ВКЛ было беларускім на ўсім працягу яго гістарычнага існавання, а слова «Літоўскае» 
ў яго назве зусім не сведчыць пра балцкі характар дзяржавы [6, с. 430—431].

Яшчэ адзін з варыянтаў «ліцьвінізму» можа быць ахарактарызаваны як балцкі, аўтахтанісцкі, 
у пэўнай ступені неаязычніцкі. Прыхільнікі гэтага варыянту, якія групуюцца вакол цэнтра этнакасмалогіі 
«Крыўя», у адрозненне ад болыпасці «ліцьвінаў», не адмаўляюць балцкі характар ВКЛ. Болын за тое, 
адзін з іх лідараў, А. Дзермант, упэўнена сцвярджае, што ў беларусаў толькі мова славянская, а ў астатнім 
яны балты, асабліва нашчадкі крывічоў [13, с. 211—241].

Можна заўважыць, што сцвярджэнне аб «балцкасці» беларусаў, якое мае ў дадатак і фактычна 
антыхрысціянскае адценне, у дадзеным выпадку выходзіць за межы акадэмічнай навуковай дыскусіі, 
ператвараючыся для А. Дзерманта ў і яго аднадумцаў у нейкі пастулат. Аднак думка пра тое, што бела- 
русам няблага было б вярнуцца да балцкіх вытокаў, з’яўдяецца, :;а наш погляд, не болын чьш адарва- 
ным ад жыцця пажаданнем, антыгістарычным па сваёй сутнасці. Даволі рэзка выказаўся на гэты конт 
I. А. Марзалюк: «Падобныя канцэпцыі, насамрэч, адмаўляюць і факт рэальна існуючай сёння беларускай 
нацыі і самым брутальным чынам фальсіфікуюць беларускую гістарычную традьшыю» [2, с. 47]

У якасці кампраміснага паміж двума ахарактарызаванымі варыянтамі «ліцьвінізму» варта вылу- 
чыць трэці. У дадзеным выпадку беларусаў прызнаюць нашчадкамі і славян (у пераважнай большасці), 
і балтаў. У такім разе ВКЛ інтэрпрэтуецца як дзяржава, у станаўленне і развіццё якой унеслі свой па- 
чэсны ўклад продкі і сучасных літоўцаў, і сучасных беларусаў. Такая канцэпцыя знайшла найболып 
яскравае ўвасабленне у манаграфіі А. К. Краўцэвіча «Стварэнне Вялікага Княства Літоўскага» [15]. 
Аўтар відавочны акцэнт робіць на факце існавання балцка-славянскай зоны на тэрыторыі сучаснага бе- 
ларуска-літоўскага памежжа, настойвае на тым, што асновай працэсу ўтварэння ВКЛ стаў балцка- 
славянскі сімбіёз [15, с. 160]. Такім чынам, права на спадчыну ВКЛ маюць як літоўпы, так і беларусы, 
прытым і праваслаўныя беларусы (нашчадкі колішніх русінаў), і беларусы-католікі, якія ў пэўнай 
ступені з’яўляюцца нашчадкамі балтаў. Здаецца, толькі такі варыянт «ліцьвінізму», пры якім беларусы 
і не атаясамліваюцца з даўнейшымі ліцьвінамі, і не супрацьпастаўляюцца ім, мае магчымасць трывала 
замацавацца як адзін з даволі ўстойлівых вобразаў беларускага гістарычнага «Я».

Падводзячы вынікі, адзначым, што працэс трансфармацыі нацыянальна-гістарычнай самасвядомасці 
сучасных беларусаў працягваецца. На яго па-ранейшаму аказваюць уплыў розныя фактары: сацыяльна- 
палітычныя, геапалітычныя, рэлігійна-канфесійныя і іншыя. Як навуковая, так і пазанавуковая палеміка па 
дадзеным комплексе пытанняў часам бывае ажыўленай і нават вострай. Аднак хочацца выказаць 
спадзяванне, што ўсведамленне сваёй адказнасці за лёс Бацькаўшчыны вельмі паспрыяе таму, што 
апаненты знойдуць магчымасць дасягнуць згоды на шляху, што вядзе да гістарычнай ісціны.

Спіс цытаваных крыніц

1. Абдираповт, И. Извечный пушОпьгшбелорусттошфоваззрения/И. Абдараповйч//Нбмая— 1990.— № 11.— С. 162—179.
2. Марзсшок, 1. А. Міфы «адраджэнскай» гістарыяграфіі Беларусі: манагр. / I. А. Марзалюк. — Магілеу: МДУ 

імя А. А. Куляшова, 2009. — 148 с.
3. Чернявская, Ю. В. Белорусы. От <аутэйшых» —  к нации / Ю. В. Чернявская. — М инск: ФУАинформ, 2010. — 512 с . : ил.
4. Гістарычны шлях беларускай нацыі і деяржавы = The History of the Belarusan Nation and State / M. Біч [i інш.]. — М н.: 

Медисонт, 2006. — 440 с.

17

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



'  ГЎгторыя Беяарусі'. падруч.. у 2 ч. / Я. К. Новік [і інш.]; пад рэд. Я. К. Новіка, Г. С. Марцуля. — М н .: Выш. шк., 2003. —
Ч. 2 : Люта 1917— 2002 г. — 4'Г2с.

6. Ермаповіч, М. Беларуская даяржава Вялікае княсгва Літоўскае / М. Ермаловіч. — М н.: Беллітфонд, 2000. —  448 с.
7. Латышонак, А. Гісторыя Беларусі ад сярэдзіны XVIII ст. да пачапсу XXI ст. / А. Латышонак, Я. Мірановіч. —  Вільня 

Ін-т беларусістыкі; Беласток : Беларус. гіст. т-ва, 2010. — 368 с.
8. Саганові%Г. Нарыс гісгорыі Беларусі ад старажьпнасш да канца XVII] ст./Г. Сагановіч. — Мн.: Энцыклапеяыкс,2001.— 412 с.
9. Черегшщ В. Н. Михаил Осипович Коялович. История жизни и творчества / В. Н. Черепица. — Гродно: ГрГУ, 1998. —  328 с.
10. Саракавік, I. А. Псіорыя Беларусі ў кантэксце суовеггнай гісторыі / 1. А. Саракавік. — Мн.: Соврем, шк, 2006. — 456 с.
11. Брянцев, П. Д . История Литовского государства с древнейших времен / П. Д. Брянцев. — Вильна: [б. и.], 1889. —  659 с.
12. Коялович, М. О. Чтения по истории Западной России профессора М. Кояловича / М. О. Коялович ; нов. вдд., перераб. и доп 

с 1-го изд. 1864 г. —  С П б.: [б. и.], 1884. —  349 с.
13. Предыстория белорусов с древнейших времён до ХШ века/ сост., пер., науч. ред. А  Е. Тараса — Минск: Харвест, 2012. —  544 с.
14. Краўцэвіч, А. К  Сгварэнне Вялікага Княства Лггоўскага / А. К. Краўйэвіч. — Беласток. ВШПА ім. С. Сгашыца, 2008. —  1% с.

Материал поступил в редакцию 14.05.2014 г.

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ




