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Summary

The development of industry in Belorusian provinces 
in the second half of the 18th century – the first half of the 
19th century is analyzed. It is declared that in this period 
the merchants played a decisive role in the formation of 
the features of capitalism in the industry of Belarus.
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А.М. Су ва лаў,
кан ды дат гіс та рыч ных на вук, на мес нік на чаль ні ка ка фед ры тэ о рыi  

i гiс то рыi дзяр жа вы i пра ва Ака дэ міі МУС Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

РАЗВІЦЦЁКРЫНIЦАЗНАЎЧАЙБАЗЫДАСЛЕДАВАННЯЎ
ЭТНАГЕНЕЗУБЕЛАРУСАЎУКАНЦЫXIX–ПАЧАТКУXXст.

У кан цы XIX – па чат ку XX ст. яшчэ не  
бы ла вып ра ца ва на адзi ная сiс тэ ма 

по гля даў на па хо джан не сла вян скiх моў. Ра сій ская 
фi ла ла гiч ная на ву ка зы хо дзі ла з та го, што рус-
кая (ус ход нес ла вян ская) мо ва з’яў ля ец ца род-
нас най iн да еў ра пей скiм мо вам, што ў сва ёй гiс-
то рыi прайшла не каль кi ста дый раз вiц ця. Так, 
пра фе сар Вар шаў ска га ўні вер сі тэ та А. Па го-
дзiн раз вiц цё сла вян скiх моў па да ваў нас туп-
ным чы нам: спяр ша iс на ва ла iн да еў ра пей-
ская моў ная ед насць, за тым сла вя на-лi тоў ская 
эпо ха, пра сла вян скi пе ры яд i ўрэш це сла вян-
скi [1, с. 277–278]. Ад нак не ка то рыя мо ва ве ды 
(на прык лад, пра фе сар І.А. Ба ду эн дэ Кур тэ нэ) 
iс на ван не сла вя на-лi тоў скай эпо хi лi чы лi «на ву-
ко вай фiк цы яй» [1, с. 2]. Пры чы ны па ру шэн ня 
агуль нас ла вян скай ед нас цi звяз ва ла ся з мiг ра-
цый сла вян ва Ус ход нюю Еў ро пу i з уп лы вам на 
сла вян iн ша на цы я наль на га эле мен та [1, с. 2–3]. 
Ука за нае рас па дзен не фiк са ва ла ся А. Па го дзi-
ным з па ло вы IV ст. н. э [1, с. 20]. 

Эт нiч ная спе цы фi ка та го цi iн ша га рэ гi ё на 
выз на ча ла ся фi ло ла га мi зы хо дзя чы з на яў нас цi 
або ад сут нас цi агуль ных рыс у роз ных мо вах, 
ха рак та ру пе ра хо ду па мiж ды я лек тны мi зо на мi 
i г. д., па коль кi па доб ныя з’явы тлу ма чы лi ся iмi 
агуль ным гiс та рыч ным мi ну лым [1, с. 29].

На пер шай ста дыi (пе ры яд ед нас ці) iс на-
ва ла агуль нас ла вян ская мо ва. У гэ ты час рус-
кая мо ва, па мер ка ван ні ра сiй скiх дас лед чы каў, 
пе ра жы ва ла агуль ныя з’явы з iн шы мi сла вян-
скi мi мо ва мi. За тым сла вян скiя мо вы па дзя ля-
юц ца на шэ раг га во рак («на ре чий»), якiя аб’яд-
ноў ва юц ца ў тры гру пы або га лi ны: ус ход нюю, 
за ход нюю i паў днё вую. Праўда сус тра ка ец ца 
яшчэ i двай ны па дзел сла вян скiх моў: на за ход-
нюю i ўсход нюю або на паў ноч на-за ход нюю 
i паў днё ва-ўсход нюю. Апош няя гру па, на дум-
ку час ткi дас лед чы каў, ук лю ча ла ў ся бе рэ гi ён 
Ус ход няй i Паў днё ва-Ус ход няй Еў ро пы [2, с. 2]. 

Рус кая мо ва ад но сi ла ся iмi да паў днё ва-ўсход-
няй сям’i і па дзя ля ла ся на ве лi ка рус кае i ма ла-
рус кае «на ре чия» [2, с. 2]. На гэ тай ста дыi, 
ня гле дзя чы на ўзнiк нен не мяс цо вых га во рак,  
рус кая мо ва яшчэ не рас па да ла ся на па а соб-
ныя час ткi і пе ра жы ва ла агуль ныя моў ныя 
з’явы. За гэ тым нас та ла эпо ха рас па ду рус-
кай мо вы на тры га лоў ныя га вор кi («на ре чия»): 
паў ноч ная (паў ноч на-ве лi ка рус кая), ся рэд няя 
(бе ла рус кая, паў днё ва-ве лi ка рус кая) i паў днё-
вая (ма ла рус кая). Пры скру пу лёз ным па дзе ле 
ўказ ва лi ся i iн шыя га вор кi («на ре чия») рус кай 
мо вы: паў днё ва рус кая, за ход не-ся рэд не рус кая,  
ся рэд не рус кая, паў ноч на рус кая, ус ход не- 
ся рэд не рус кая i г. д. 

Та кім чы нам, мо вы дзя лi лi ся на га вор кi 
(«на ре чия»), якiя ў сваю чар гу па дзя ля лi ся 
на «го ва ры». Па мер ка ван ні М. Ко ла са ва, 
з ад ноль ка вым пра вам у ад но сi нах да роз-
ных моў мож на бы ло ужы ваць тэр мiн га вор ка 
«на ре чие», па коль кi «кож ная мо ва ёсць га вор ка 
ў да чы нен ні да сва ёй ка рэн най мо вы» [2, с. 2].

Рас пад ус ход нес ла вян скай мо вы, па мер ка-
ван ні рус кiх мо ва ве даў, ад бы ваў ся пас ту по ва, 
што бы ло на ка на ва на гiс та рыч ны мi па дзе я мi 
IX–XI стст. Ра сiй скiя дас лед чы кi мо вы мер ка-
ва лі, што рас пад рус кай мо вы на па а соб ныя 
га вор кi («на ре чия») па чаў ся з XII ст. Але i ў гэ ты 
пе ры яд су вязь па мiж асоб ны мi час тка мi рус кай 
мо вы не страч ва ец ца. Яна пад трым лi ва ец ца 
кан так та мі па між пля мё на мі, ка ла нi за цый ным 
ру хам на сель нiц тва i ха рак та ры зу ец ца з’ява мi, 
улас цi вы мi або толь кi асоб най га вор цы («на ре-
чию»), або толь кi не ка то рым з iх.

Мо ва бе ла ру саў выс ту па ла ў пра цах рус кiх 
ву чо ных у якас цi пра мо га на шчад ка паў ноч на-
рус кай га вор кi. Су сед ства з польс кi мi га вор ка мi 
пры вя ло да та го, што бе ла рус кая мо ва (га вор ка) 
пе ра жы ла ра зам з iмi не ка то рыя агуль ныя з’явы 
(нап рык лад, «дзе кан не»). Як пра вi ла, бе ла рус-
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кая мо ва выс ту па ла ў якас цi скла до вай част кi 
рус кай мо вы. Та кi пог ляд мож на па ка заць на 
пры кла дзе А. Па го дзі на, для яко га бе ла ру сы, 
як i ўкра iн цы, – гэ та час ткі «рус ка га» сла вян-
ства. Ка лi пры раз гля дзе трох груп сла вян-
скiх моў ён на зы вае тыя на ро ды, якiя ўва хо-
дзi лi ў тую цi iн шую гру пу (указ ва юц ца на ро ды, 
што на ліч ва юць не каль кi сот ты сяч ча ла век, – 
лу жы ча не), то «рус кая» гру па выс ту пае адзi-
най, без па дзе лу на час ткi [3, с. 5]. Xоць па тэк-
сце ёсць згад кi ад нос на ўкра iн цаў (па яго тэр мi-
на ло гiі, ма ла ру саў), але ж зноў як час ткi адзi на га 
«рус ка га» цэ ла га [3, с. 9]. Не ка то рыя з ук ра ін-
скіх дас лед чы каў ад маў ля лі бе ла ру сам у пра ве 
на ват на са мас той ную гіс то рыю [4, с. 3]. 

Ука за ныя мо ман ты не вык лю ча лі на яў нас ці 
ў дас ле да ван нях тых ці ін шых цi ка вых на зі-
ран няў і заў ваг. Так, А.Л. Па го дзін, які зы хо дзіў 
з фі ла ла гіч ных на зі ран няў, указ ваў на пры сут-
насць дас ла вян ска га на сель нiц тва на аб ша-
рах Ус ход няй Еў ро пы i на яго ўдзел у эт нiч ных 
пра цэ сах на гэ тай тэ ры то рыі. У пры ват нас цi, 
ён па каз ваў на яў насць лi тоў скiх пля мён па 
Нё ма не, За ход няй Дзвi не, не ка то рых пры то ках 
вер хня га ця чэн ня Дняп ра [3, с. 4, 6]. З пун кту 
пог ля ду ме та да ло гіі, ста ноў ча мож на аца ніць 
і спро бу па шы рэн ня ву чо ным кры тэ ры яў вы зна-
чэн ня пры на леж нас ці на сель ніц тва пэў на га 
рэ гі ё на да та го ці ін ша га эт на су. Ак ра мя тра-
ды цый на га вы лу чэн ня мо вы ў якас цi ас ноў най 
эт на выз на чаль най пры кме ты [3, с. 4], А. Па го-
дзін пры знае па доб ным кры тэ ры ем ус ве дам-
лен не лю дзей сва ёй пры на леж нас цi да пэў най 
на цы я наль най су куп нас цi [3, с. 6]. Па ка заль на 
і тое, што на ву ко вец толь кi адзін раз вы ка рыс-
тоў вае па няц це «Бе ла русь» («Бе ло рус сия»), 
і то толь кі ў чыс та ге аг ра фiч ным сэн се [3, с. 50]. 
Ад нос на ўкра iн ска га на ро да i Ук ра i ны ўжы ва-
юц ца па няц цi «ма ла ро сы» i «Ма ла ро сія» [3, 
с. 50]. На о гул тэ ры то рыю бе ла ру саў i ўкра iн-
цаў ён на зы ваў «за ход не-рус кі мі аб лас ця мі» [3, 
с. 29]. Па шы рэн не тэ ры то рыi Лiт вы ў бок ус ход-
нiх сла вян у пе ры яд ран ня га Ся рэд не вя коўя 
раз гля да ец ца як iм кнен не лi тоў цаў пад па рад ка-
ваць сва ёй ула дзе «рус кiя» воб лас цi [3, с. 25]. 

Ад нак у сва іх пра цах у да чы нен ні да бе ла-
ру саў і ўкра ін цаў ён ста віў ся ў ад па вед нас ці 
з да мі ну ю чы мі ў та га час най гіс та ры яг ра фіі па зі-
цы я мі. Бе ла ру сы асоб на ў яго на о гул не згад ва-
юц ца. Мо ва бе ла ру саў ча соў кня жан ня Ягай лы 
ха рак та ры за ва ла ся А. Па го дзі ным як «рус кая» 
без тлу ма чэ няў і ўдак лад нен няў, што ма ец ца на 
ўва зе пад гэ тым най мен нем [3, с. 29]. Да рэ чы 
бу дзе ўка заць, што па доб нае стаў лен не да 
ас ноў най афі цый най мо вы Вя лі ка га Княс тва 
Лі тоў ска га (ВКЛ) бы ло па шы ра ным у та га час-
най гіс та рыч най на ву цы. Та кое ж мер ка ван не 
ад нос на ста ра жыт на бе ла рус кай мо вы вы каз ваў 
I. Ля ле вель [5, с. 110, 129, 149]. 

Па ка заль ным для гэ та га ча су ста ла пры-
знан не за мо вай бе ла ру саў ста ра жыт най гіс то-
рыі. Зна ка мі ты Ф. Ба гу шэ вiч згад ваў пра дзяр-
жаў ныя ак ты «па дзвес це, па трыс та га доў та му 
пi са ных у на шай зям лi … на шай мо вай чыс цю-
сень кай» [6, с. 16]. Дзяр жаў наць бе ла рус кай 
мо вы ў ча сы ВКЛ пры зна ваў і ўкра iн скi дас лед-
чык I.П. Крып’яке вiч [7, с. 3, 14]. 

Ук ра iн скi на ву ко вец М.I. Ан та не вiч пай шоў 
яшчэ да лей. Ён выс ту паў за агуль ную з ве лi-
ка ру са мi мо ву для бе ла ру саў i ўкра iн цаў. Кнi-
га М. Ан та не вi ча «Гіс то рыя Бе лай Ру сі і бе ла-
ро сы» з’яўляецца на ву ко ва-пуб лi цыс тыч най. 
Яе з’яў лен не бы ло вык лi ка на да жыц ця не каль-
кi мi пры чы на мi: па-пер шае, жа дан нем у чар-
го вы раз да вес цi да га лiц ка га чы та ча (а ме на-
вi та на гэ та ко ла чы та чоў бы ла раз лi ча на яго 
кнi га) рус кi ха рак тар бе ла рус кiх зя мель; па-дру-
гое, на гiс та рыч ным ма тэ ры я ле да ка заць iдэю 
ед нас цi рус ка га све ту, iдэю iс на ван ня агуль на-
рус ка га адзiн ства, якое ўклю чае ў ся бе ве лi-
ка ру саў, ма ла ру саў (ук ра iн цаў) i бе ла ру саў; 
па-трэ цяе, аб грун та ваць, што се па ра тызм на 
рус кай (агуль на рус кай) гле бе – з’ява ад моў-
ная, a лю быя яго пра яўлен ні пры во дзяць да 
бед стваў i раз ва лу агуль на рус ка га цэ ла га як 
у па чат ку XX ст., так i ў ста ра жыт нас цi; па-чац-
вёр тае, пац вер дзiць iдэю то ес нас цi рус ка га пра-
вас лаўя i рус ка га на ро да. Кнi га бы ла зак лі ка на 
па ка заць мяс цо вым ук ра iн цам пры клад пра-
вiль на га стаў лен ня да ве лi ка ру саў, па коль кі 
бе ла ру сы ма юць з ве лi ка ру са мi агуль ную лi та-
ра тур ную мо ву і ад мо вi лi ся ад на вя за най па ля-
ка мi iдэi фа не тыч на га пра ва пi су (у той час, ка лi 
не ка то рыя ўкра iн скiя дзе я чы «упор ство ва ли») 
[8, с. 91].

Ты по вы мі для ра сій скай на ву кі кан ца XIX – 
па чат ку XX ст. выс ту па юць пог ля ды А.С. Бу дзi-
ло вi ча. Апош ні, пры нам сі, вы лу чаў ап ра ча цар-
коў нас ла вян скай i рус кай (ве лi ка рус кай. – А.С.) 
лi та ра тур ных моў яшчэ 12 «на ре чий» i «под на-
ре чий», ся род якiх бе ла рус кая не згад ва ла ся 
[8, с. 1, 3–5, 7]. Сам аў тар з’яў ляў ся ар ды нар-
ным пра фе са рам Вар шаў ска га ўні вер сі тэ та 
i, пi саў шы сваю ра бо ту ў кан цы XIX ст. (вый-
шла ў 1883 г.), па вi нен быў ве даць пра дас ле-
да ван не К. Апе ля ад нос на мо вы бе ла ру саў [9, 
с. 197–224]. Не мог быў ён пра пус ціць і дас ле-
да ван не А. Пы пі на і У. Спа со ві ча [10]. Іг на ра-
ван не дас ле да ван няў па бе ла ру саз наў стве – 
ад на з ты по вых з’яў та га час най на ву кі.

Знач на па шы ра юц ца ў раз гля да е мы 
пе ры яд фальк лор на-эт наг ра фіч ныя дас ле да-
ван ні Бе ла ру сі. Каш тоў ныя ма тэ ры я лы па кi-
ну лi ў па чат ку XX ст. М.М. Ко січ [11], М.В. Доў-
нар-За польс кі [12, с. 257–316], А.М. Xару зiн [13, 
с. 150], П.П. Дземi до вiч [13, с. 150], Я.А. Ляц кi 
[13, с. 150], А.А. Ро зен фельд [14], С. Ма ле віч 
[15], Ф. Ва рэнь ка [13, с. 150]. Ус та ля ваў ся эва-
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лю цый ны нап ра мак у эт наг ра фii, на но вы ўзро-
вень уз ня ла ся ме то ды ка збi ран ня, вы ву чэн ня 
i пуб лi ка цыi ма тэ ры я лаў. 

У фальк лор ных i эт наг ра фiч ных дас ле да-
ван нях (у роў най сту пе нi гэ та ты чы ла ся i пуб-
лi цыс тыч ных вы дан няў) аў та ры час та фiк са-
ва лi сваё стаў лен не да бе ла рус ка га на ро да. 
Па доб ныя ацэн кi ня суць ад бi так эма цы я наль-
на га ўспры ман ня ву чо ны мi i нап ра мую не звя-
за ны з на ву ко вым ана лi зам. Адзiн i той жа ма тэ-
ры ял трак та ваў ся з суп раць лег лых i на ват уза-
е ма вык лю чаль ных па зi цый. Так, ка лi А. Са пу-
ноў на ас но ве ка пi таль ных прац Е.Р. Ра ма на ва, 
П.А. Гiль тэб ран та, П.А. Бяс со на ва, П.В. Шэй на 
i iнш. быў схiль ны ба чыць у бе ла ру саў ба га тыя 
ду хоў ныя сi лы [16, с. 19–20], то ў той жа са мы 
час А. Баг да но вiч, дас лед чык на род най твор-
час цi, ка заў пра бед ны ду хоў ны свет бе ла ру са 
[17, с. 1–5]. 

Уз ро вень рас пра ца ва нас цi пы тан ня на па ча-
так XX ст. даз ва ляў дас лед чы кам да во лi дак-
лад на ла ка лi за ваць эт наг ра фiч ную тэ ры то рыю 
бе ла ру саў i, як ужо ста ла на той час тра ды-
цый на, гэ та ажы цяў ля ла ся на ас но ве рас паў сю-
джван ня бе ла рус кай мо вы. А.П. Са пу ноў сцвяр-
джаў, што бе ла ру сы пра жы ва юць у 72 па ве тах 
14 гу бер няў Ра сiй скай iм пе рыi [16, с. 15–16]. 

Iду чы ўслед за вя ду чы мi та га час ны мi мо ва-
ве да мi (за тым жа I.I. Сраз неў скiм), А. Са пу ноў  
раз гля даў бе ла рус кую мо ву ў якас цi мяс цо ва га  
ва ры ян та рус кай на род най мо вы, якая з’яў-
ля ец ца пра мым нось бi там агуль на рус кiх рыс 
i ад но сiў уз нiк нен не ас ноў ных асаб лi вас цей мо вы 
бе ла ру саў не паз ней за XIII ст. [16, с. 15–16]. 

Не за леж на ад пры знан ня за бе ла ру са мі 
эт ніч най са мас той нас ці, дас лед чы кі ў гэ ты 
час пра цяг ва лі ра бо ту па пад лі ку бе ла ру саў 
[18, с. 7], a так са ма па выз на чэн ні кры тэ ры яў, 
у ад па вед нас ці з які мі яны пра во дзі лі ся. Як пры-
клад трэ ба ўзга даць дас ле да ван не А.С. Бу дзi-
ло вi ча, якi ў 1875 г. апуб лi ка ваў таб лi цы раз-
мер ка ван ня сла вян па дзяр жа вах, на род нас-
цях, ве ра выз нан нях i мо вах. Ука за ныя таб лi цы 
скла да лi да да так да эт наг ра фiч ный кар ты сла-
вян скiх на род нас цей М.Ф. Мiр ко вi ча. Тра ды-
цый ным для та го ча су бы ло аб’яд ноў ваць усiх 
ус ход нiх сла вян (ве лi ка ру саў, ук ра iн цаў i бе ла-
ру саў), якiя на той час, ак ра мя Ра сiй скай iм пе-
рыi, пра жы ва лi ў Пру сii, Аў стра-Вен грыi, Ру мы нii  
i Тур цыi пад агуль ным эт но нi мам «рус кія» [19, 
с. 4–5]. Аб’ядноўванне ўсход нiх сла вян пад агуль-
ным эт но нi мам паз баў ляе нас маг чы мас цi ла ка-
лi за ваць рэ гi ё ны рас паў сю джван ня ўлас на бе ла-
рус ка га на ро да на той час. Гэ ты ж мо мант ус клад-
няе i ла ка лi за цыю рэ гi ё наў рас паў сю джан ня роз-
ных плы няў хрыс цi ян ства ва Ус ход няй Еў ро пе. 
На раў не з да мi ну ю чым пра вас лаў ем (больш за 
54,5 млн чал.) А. Бу дзi ло вiч вы лу чаў рас коль нi-
каў (ка ля 3,07 млн чал.), унi я таў (3,1 млн) i ка то-

лi коў (0,5 млн) [19, с. 5]. Але пры гэ тым ён пра ма 
не ўка заў на эт нiч ную пры на леж насць прад стаў-
нi коў той цi iн шай кан фе сii. Ка лi пад пра вас лаў-
ны мi i рас коль нi ка мi на той час ра зу ме лi амаль 
вык люч на прад стаў нi коў улас на рус ка га (ве лi-
ка рус ка га) на ро да, то пад ка то лi ка мi, як пра-
вi ла, ра зу ме лi ся па ля кi. Гэ та ака лiч насць ста-
ла пры чы най та го, што пра вас лаў ныя бе ла ру сы 
за лiч ва лi ся да рус кiх, a бе ла ру сы-ка то лi кi – да 
па ля каў. Нап рык лад, кар ты Р.Ф. Эр кер та [20] 
i А. Ры цi ха [21] па дзя ля лi сла вян скае на сель-
нiц тва ў пла не iх эт нiч най пры на леж нас цi, кi ру-
ю чы ся кры тэ ры ем ве ра выз нан ня. На ват для 
ся рэ дзi ны XIX ст. та кi кры тэ рый па дзе лу выг ля-
дае до сыць ар ха iч ным. Са мi скла даль нi кi карт 
ба чы лi i ра зу ме лi не дак лад насць выб ра на га 
iмi ме та ду i на ват указ ва лi на не ад па вед насць 
эт нiч ных i кан фе сiй ных ме ж у бе ла рус кiм рэ гi-
ё не. На гэ та ўказ ваў Р.Ф. Эр керт. Ён адзна чаў, 
што ка лi ў лiк бе ла ру саў ук лю чаць i бе ла ру саў-
ка то лi коў, то коль касць бе ла рус ка га на сель нiц-
тва знач на па вя лi чыц ца [22, с. 6–7]. Лепш гэ ту  
сi ту а цыю ўсве дам ля лi мяс цо выя дас лед чы кi, 
якiя выс ту па лi з кры тыч ны мi заў ва га мi ад нос на 
ўжы ван ня па доб на га пры нцы пу раз ме жа ван ня 
на сель нiц тва ў на ву ко вых дас ле да ван нях [23; 24, 
с. 11; 25, с. 25; 16, с. 14]. Ад нак А.С. Бу дзi ло вiч  
не ак цэн та ваў ува гу на эт нiч най iдэн ты фi ка-
цыi прад стаў нi коў роз ных хрыс цi ян скiх кан фе сiй 
еў ра пей скай час ткi Ра сii, што не дае маг чы  мас цi 
выз на чыць стаў лен не аў та ра да гэ тай праб  ле мы. 
На пад ста ве пад лi каў та го ж А. Ры цi ха аў тар 
у лi ку «рус ка га на сель нiц тва» (па Ры цi ху, яно скла-
да ла 57,9 млн чал.) вы лу чае 14 168 288 ма ла ру-
саў (ук ра iн цаў) i 3 488 600 бе ла ру саў [19, с. 6].

Ком плек сны па ды ход да пра бле мы стаў 
маг чы мым дзя ку ю чы дас ле да ван ням перш за 
ўсё Я.Ф. Кар ска га. Бу ду чы ака дэ мiк на быў вя до-
масць дзя ку ю чы сва iм пра цам па бе ла ру саз наў-
стве. Яго ма ну мен таль ная пра ца «Бе ла ру сы» 
ста ла свай го кштал ту эн цык ла пе ды яй бе ла рус-
ка га эт на су. Ме на вi та Я.Ф. Кар ска му на ле жыць 
го нар аў тар ства пер шай на ву ко вай кан цэп цыi 
эт на ге не зу бе ла ру саў, у якой бы ла да ка за на 
не толь кi эт нiч ная са мас той насць бе ла ру саў, 
вы зна ча ны ас ноў ныя эта пы ста наў лен ня бе ла-
рус ка га эт на су, але i ак рэс ле ны эт нiч ныя ме жы 
рас паў сю джван ня бе ла ру саў. Фар мi ра ван не 
но ва га па ды хо ду звя за на з шэ ра гам фак та раў.  
Ся род апош нiх да мi ну ю чае мес ца зай ма лi iдэа -
ло гiя (у да дзе ным вы пад ку ўлас на на цы я наль-
на-бе ла рус кая, што афар мля ла ся ў кан цы 
XIX ст. у са мас той ную плынь), a так са ма тое, 
што быў на за па ша ны знач ны фак тыч ны ма тэ-
ры ял, аб’ек тыў нае вы ву чэн не яко га не ўклад ва-
ла ся ў iс на ваў шыя схе мы ве лi ка рус кай i поль-
скай кан цэп цый. 

Пры знан не фак та iс на ван ня мо вы бе ла ру-
саў (на ват як ды я лек ту або га вор кi рус кай мо вы) 
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ста вi ла пра бле мы выз на чэн ня меж яе рас паў-
сю джван ня i дас ле да ван ня гiс то рыi яе фар мi-
ра ван ня. Дзя ку ю чы ма тэ ры я лам дас ле да ван ня 
мо вы роз ных рэ гi ё наў еў ра пей скай час ткі Ра сii, 
раз вiц цю ды я лек та ло гii фi ло ла гi ў кан цы XIX – 
па чат ку XX ст. маг лi да во лi дак лад на ла ка лi за-
ваць арэ ал рас паў сю джан ня бе ла рус кай мо вы. 
Вар та заў ва жыць, што на той час кан чат ко ва 
сфар мi ра ва ла ся ўяў лен не аб су па дзен нi мо вы 
бе ла ру саў i бе ла рус ка га эт на су, та кім чы нам, 
дас лед чы кi ра зу ме лi – гэ та эт наг ра фiч ныя 
ме жы бе ла ру саў.

Для на ша га раз гля ду iс тот на, што па зi-
цыi Я.Ф. Кар ска га грун та ва лi ся на ком плек с-
ным ана лi зе ма тэ ры я лу. У пер шую чар гу на ву-
ко вец як фi ло лаг на да ваў пе ра ва гу дас ле да-
ван ню мо вы. Кры тэ рый мо вы быў пак ла дзе ны 
ў якас цi ад на го з га лоў ных пры пра вя дзен нi 
эт нiч най iдэн ты фi ка цыi на сель нiц тва Бе ла-
ру сi. На ас но ве яго бы ла скла дзе на эт наг ра-
фiч ная кар та бе ла рус ка га на ро да Я.Ф. Кар ска га 
[26, с. 219–234; 27]. Ана ла гiч на бы ла па бу да-
ва на кар та, скла дзе ная Мас коў скай ды я лек та-
ла гiч ный ка мi сi яй на ча ле з Д. Уша ко вам [28], 
якая, да рэ чы, ста ла эта лон най пры выз на чэн ні 
ме жаў атаясамлівання бе ла рус ка га на ро да. 

У 1897 г. быў пра ве дзе ны пер шы агуль на-
ра сiй скi пе ра пiс на сель нiц тва. Iс ну юць роз-
ныя, час та да во лi су пя рэч лi выя ацэн кi ад нос на 
за дач, што ста вi лi ся вы шэй шы мi кi ру ю чы мi 
ко ла мi цар скай Ра сii перад чы ноў нi ка мi, якiя 
пра во дзi лi ўка за нае ме рап ры ем ства, a так-
са ма сту пе нi рэп рэ зен та тыў нас цi ат ры ма ных 
вы нi каў. Не ўсту па ю чы ў па ле мi ку па гэ тай пра-
бле ме, заў ва жым, што ма тэ ры я лы пе ра пi су – 
адзін з най больш дак лад ных да ку мен таў для 
свай го ча су i вар ты на ву ко ва га да ве ру. Па ме то-
ды цы пра вя дзен ня пе ра пi су ўс ход нес ла вян скае 
на сель нiц тва не про ста аб’яд ноў ва ла ся ў «рус-
кiх», a ра бiў ся яшчэ i яго па дзел на ас но ве род-
най мо вы, што на да ло гэ тым лiч бам на ву ко вую 
ва гу. Згод на з пе ра пi сам, бе ла ру са мi ся бе iдэн-
ты фi ка ва лi 5 млн 885 тыс 547 чал., што скла-
да ла 7,01 % ад коль кас цi ўсiх усход нiх сла вян. 
Для на ша га раз гля ду iс тот на тое, што сiс тэ ма 
пад лi ку, па-пер шае, адыйш ла ад тра ды цый на га 
i да во лi да лё ка га на ват ад та га час най на ву кi  
ме та ду аба гуль нен ня ўсiх ус ход нiх сла вян пад 
агуль ным эт но нi мам, вы лу чыў шы ся род «рус-
кiх» i ўлас на бе ла ру саў; па-дру гое, па дзел  
ус ход нiх сла вян пра во дзiў ся на ас но ве шэ ра гу 
кры тэ ры яў, пер шым ся род якiх выс ту па ла мо ва; 
па-трэ цяе, пад лiк на сель нiц тва быў пра ве дзе ны 
ў агуль на ра сiй скiм маш та бе, a не на ас но ве 
пад лi каў па а соб ных аў та раў, якiя час та вы ка-
рыс тоў ва лi не су пас таў ляль ныя кры тэ рыi.

Няг ле дзя чы на знач ныя зме ны ў пла не 
вы ву чэн ня бе ла рус ка га рэ гi ё на i ўлас на бе ла-
ру саў, на тое, што бе ла рус кi эт нас у на ву цы 

пры зна ваў ся са мас той ным і бы лi выз на ча ны 
эт нiч ныя пры кме ты, a так са ма асаб лi вас цi 
гэ та га эт на су, дас вед ча насць боль шас цi ву чо-
ных ад нос на бе ла ру саў у па чат ку XX ст. вы гля-
дае да во лi сцiп ла. Ка лi ай чын ныя дас лед-
чы кi, ап ра ча пры знан ня фак та iс на ван ня асоб-
на га са мас той на га бе ла рус ка га эт на су, выз на-
ча лi ме жы i коль кас ны склад бе ла ру саў на той 
час (на па ча так Пер шай сус вет най вай ны ка ля  
8 млн) [29, с. 13], то прад стаў нi кi рус кай i ўкра-
iн скай гiс та рыч най на ву кi, як пра вi ла, аб мя жоў ва-
лi ся толь кi агуль ны мi заў ва га мi на гэ ты конт. Так, 
Д. Да ра шэн ка ў па чат ку XX ст. толь кi ўка заў, што 
бе ла ру сы – ад ны з пер шых у шэрагу сям’i сла вян-
скiх на ро даў, якія скла лі ся са ста рых рус кіх пля-
мён кры ві чоў, дры га ві чоў і ра дзі мі чаў [30, с. 3–4]. 
I.В. Ша ле пiн ука за ваў толь кi агуль ную лiч бу бе -
ла ру саў ра зам з ук ра iн ца мi (13 млн чал.) [31, с. 3]. 
Не ка то рыя ж на о гул аб мi на лi гэ ту пра бле му [8].

Та кiм чы нам, у па ча та ку XX ст. Бе ла русь 
пра цяг ва ла ўяў ляць са бой ма ла дас ле да ва ны 
рэ гi ён, якi з-за па лi тыч ных пры чын стаў аб’ек-
там вы ву чэн ня. Вы нi кам ста ла тое, што пры 
ад сут нас цi аб’ек тыў на га ана лі зу на ву ко вых рас-
пра цо вак, якія ме лі ся на той час, i пры на яў-
нас цi па лi тыч най i iдэ а ла гiч най прад па сы лак 
та га час ная на ву ка ад маў ля ла бе ла ру сам у пра-
ве на на цы я наль ную са мас той насць. Па каз чы-
кам сла бай дас ле да ва нас ці рэ гі ё на слу жыць 
той факт, што на ся рэ дзi ну XIX ст. нi ад на цэнт-
раль ная ўста но ва Ра сiй скай iм пе рыi не ме ла 
дак лад ных ста тыс тыч ных да ных па Бе ла ру сi. 

Па воль нае, пас ту по вае на за паш ван не фак-
тыч на га ма тэ ры я лу пры во дзi ла да та го, што 
ву чо ныя пры хо дзi лi да ра зу мен ня вуз кас цi, схе-
ма тыч нас цi i про ста не ад па вед нас цi іс на ваў-
шых пог ля даў, якія ад маў ля лі бе ла рус ка му 
на ро ду ў пра ве на эт ніч ную са мас той насць. 
По шук но вых кры тэ ры яў i па ды хо даў пры вёў 
на ву коў цаў да ра зу мен ня не ад па вед нас цi ад ня-
сен ня на сель нiц тва Бе ла ру сi да та го цi iн ша га 
на ро да (рус ка га або польс ка га) вык люч на на 
ас но ве ве ра выз нан ня. З ся рэ дзi ны XIX ст. за ма-
цоў ва ец ца ра зу мен не, што ў да чы нен нi да 
бе ла ру саў па ну ю чым па вi нен выс ту паць кры тэ-
рый род най мо вы на сель нiц тва. Пра цяг ва ец ца 
тра ды цыя за лi чэн ня бе ла ру саў, як i ўкра iн цаў, 
у лiк «рус кiх». Але ка лi ра ней пад гэ тым па няц-
цем дас лед чы кi ра зу ме лi адзi ны на род (з на яў-
нас цю тых цi iн шых эт наг ра фiч ных ад роз не няў 
пэў на га рэ гi ё на), то ця пер за ма цоў ва ец ца ра зу-
мен не, што «рус кiя» – гэ та ве лi ка ру сы, ук ра iн цы 
i бе ла ру сы. Па мiж iмi ёсць не толь кi тое, што 
аб’яд ноў вае i злу чае гэ тыя час ткi, але i па дзя-
ляе iх па мiж са бой. Ажыц цяў ля юц ца спро бы 
дак лад на га выз на чэн ня рэ гi ё наў рас ся лен ня 
кож най час ткi рус ка га на ро да.

Да мi ну ю чым кры тэ ры ем па доб на га па дзе лу 
на пра ця гу дру гой па ло вы XIX i па чат ку XX ст. 

Рэ
па
зіт
ор
ый

 БД
ПУ



Весці БДПУ. Серыя 2. 2013. № 4 Гiс то рыя22 23

ста но вiц ца мо ва. На ас но ве мо вы скла да-
юц ца эт нiч ныя кар ты бе ла рус ка га эт на су i пра-
во дзяц ца ста тыс тыч ныя пад лi кi. У кан цы XIX  
i па чат ку XX ст. да мо вы як эт на выз на чаль-
на га кры тэ рыю да да юц ца агуль насць гiс та-
рыч на га мi ну ла га, фальк лор на-эт наг ра фiч ныя 
асаб лі вас ці, са мас вя до масць. Ад нак i на па ча-
так XX ст. бе ла ру сы зас та ва лi ся ма ла вя до-
мы мi ў гiс та рыч най на ву цы, па коль кi большасць 
ат ры ма ных на той час да ных не бы лi ўве дзе ны 
ў шы ро кi на ву ко вы ўжы так.
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Summury

This article is dedicated to the problem of the 
research of Belarusian  nation in the science of the 
end of the 19th – the beginning of the 20th century. Com-
prehensive study of Belarusians by different scientists – 
philologists, ethnographers, folklorists, historians, – 
made it possible to overcome the views, existed ear-
lier in which Belarusians were considered to be a part of 
Russian or Polish nation and to formulate the first scien-
tific conception of Belarusian ethnogenesis.

Пас ту піў у рэ дак цыю 26.04.2013 г.
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Н.К. Ту кай ла,
ас пі рант ка фед ры гіс то рыі Бе ла ру сі БДПУ

БЕЛАРУСКАЯСАВЕЦКАЯГІСТАРЫЯГРАФІЯАГРАРНАЙГІСТОРЫІ
БЕЛАРУСІКАНЦАXVIII–ПЕРШАЙПАЛОВЫXIXСТ.

Аг рар ная гіс то рыя Бе ла ру сі паз на ча на га 
часу дас ле да ва ла ся да во лі не раў на-

мер на. Вы ву чэн не аг рар ных ад но сін пе ры я ду 

кры зі су фе а даль на-пры гон ніц кіх і за ра джэн ня 
бур жу аз ных ад но сін зас та лі ся па-за ко лам зро-
ку гіс то ры каў і пат ра бу юць аб’ек тыў най ацэн кі. 
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