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ІДЭАЛАГІЧНАЯ СКЛАДАЮЧАЯ Ў ВЫЗНАЧЭННІ ЭТНІЧНАЙ ПРЫНАЛЕЖНАСЦІ БЕЛАРУСАЎ
У НАВУЦЫ 20�30�х гг. ХХ ст.

Разглядаюцца працэсы станаўлення новых падыходаў да разгляду пытанняў гісторыі Беларусі ў цэлым 
і этнагенезу беларусаў у прыватнасці ў перыяд пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі 1917 г. ва ўзаемасувязі з 
фарміраваннем і развіццём марксісцка-ленінскай ідэалогіі. Выкладаецца сутнасць асноўных тэорый і канцэп-
цый этнагенезу беларусаў, якія існавалі ў айчыннай гістарыяграфіі 20–30-х гг. ХХ ст. Робіцца выснова аб вы-
рашальнай ролі барацьбы з «нацыянальнымі дэмакратамі» ў фарміраванні тагачасных поглядаў і падыходаў 
да праблемы этнагенезу беларусаў, а таксама паступовым спыненні даследаванняў у гэтым накірунку.
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Адзін з цэнтральных перыядаў у фарміраванні пануючых у савецкі час канцэпцый гістарыч-
нага развіцця Беларусі ў цэлым і праблемы этнагенезу беларусаў у прыватнасці прадстаўляюць 
сабой 20–30-я гг. ХХ ст. Пасля падзей 1917 г. старая ідэалагічная і палітычная машына Расійскай 
імперыі была зламана, а новая ідэалогія прыйшоўшых да ўлады бальшавікоў яшчэ не заняла свай-
го дамінуючага становішча. Перыяд з 1917 г. да канца 20-х гг. ХХ ст. адзначыўся фарміраваннем 
ідэалогіі новай савецкай дзяржавы, выпрацоўкай на яе аснове марксісцка-ленінскай трактоўкі 
гістарычнага мінулага і паступовым узрастаннем уплыву ідэалагічнага фактара на навуковыя 
пазіцыі даследчыкаў. 

Разгляд дамінуючых, вызначаючых фактараў, якія аказвалі ўплыў на пазіцыі даследчыкаў 
таго часу, а ў дадзеным выпадку ідэалогіі, патрабуе разумення дыялектыкі і дынамікі развіцця 
саміх ідэалагічных схем і пазіцый (ідэалагем). Самі ідэалагемы фарміраваліся і з цягам часу карэк-
ціраваліся. У дачыненні да характарыстыкі ўзаемадачынення, узаемадзеяння і ўзаемаадносін 
гістарычнай навукі і ідэалогіі неабходна памятаць наступнае. Гісторыя ў той час разглядалася перш 
за ўсё як інструмент ідэалагічнага выхавання грамадства. Таму пэўны перыяд пасля падзей 1917 г., 
у выніку якіх да ўлады прыйшлі бальшавікі, гісторыя як вучэбная дысцыпліна была выключана са 
школь нага курса. Патрабаваўся пэўны час для выпрацоўкі таго варыянта трактоўкі гістарычнага 
мінула га, які будзе прызнаны марксісцкім ці марксісцка-ленінскім. Так, першым марксісцкім гі сто-
ры кам у маштабе вялікай савецкай краіны стаў М.М. Пакроўскі. У савецкай Беларусі марксісцкі ва-
рыянт прадстаўлялі публікацыі У.М. Ігнатоўскага [1, 2]. Некалькі перавыданняў «Кароткага на ры-
су гісторыі Беларусі» даследчыка [2] сведчаць аб прызнанні яго трактовак гістарычнага міну ла га 
Беларусі тагачаснымі партыйнымі структурамі. У 20-х гг. ХХ ст. «Кароткі нарыс» У.М. Ігнатоўскага 
выкарыстоўваўся ў якасці школьнага падручніка па гісторыі Беларусі.

У плане ідэалогіі 20-я гг. ХХ ст. – час надзвычай складаны, паколькі не існавала (і не магло 
існаваць) дакладна вызначанага плана пабудовы новага грамадства, таксама не было адзінства ў 
пазіцыях бальшавікоў у іх бачанні накірункаў развіцця новага грамадства. Калі да гэтага дадаць 
наяўнасць цэлага шэрагу пазіцый і падыходаў прадстаўнікоў небальшавіцкай арыентаванасці, то 
ў плане гістарычнага асэнсавання мінулага погляды даследчыкаў вызначаліся няўпэўненасцю 
і нестабільнасцю. Менавіта ў гэты перыяд пазіцыі вучоных пачынаюць адчуваць на сабе най-
больш значны ўплыў і нават ціск ідэалагем, якія самі знаходзіліся ў сітуацыі развіцця і перма-
нентнай зменлівасці ў залежнасці ад палітычнай кан’юнктуры часу. 

Для пазіцый, якія займалі бальшавікі, дамінуючым момантам выступаў сацыяльны фак-
тар – неабходнасць ліквідацыі ў сусветным маштабе праз сусветную пралетарскую рэвалюцыю 
галоўнай (з пазіцый ідэалогіі бальшавізму) заганы грамадства – эксплуатацыі чалавека чала-
векам. У рэчышчы гэтай задачы павінна была вырашацца і праблема барацьбы супраць нацыя-
нальнага прыгнёту нацыянальных меншасцей і «инородцев» былой Расійскай імперыі. Адпавед-
на перамога бальшавікоў павінна была прывесці не толькі да ліквідацыі эксплуатацыі чалавека 
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чалавекам, але і да вырашэння нацыянальнага пытання праз прадастаўленне нацыянальным 
меншасцям права на самавызначэнне да аддзялення і ўтварэння незалежных дзяржаў. Трэба
таксама ўлічваць, што вырашэнне нацыянальнага пытання для бальшавікоў – пытанне другас-
нае ў параўнанні з задачамі сусветнай пралетарскай рэвалюцыі. А права на нацыянальнае са-
мавызначэнне давалася не народу ў цэлым, а толькі частцы народа – пралетарыяту (рабочым і 
працоўным сялянам). Гэта ўвасобілася ў трактоўцы, згодна з якой толькі дзякуючы Кастрычніку 
1917 г. беларусы (маюцца на ўвазе толькі працоўныя) упершыню ў сваёй гісторыі атрымалі 
дзяржаўнасць. Калі звярнуць увагу, што дзяржаўнасць у дадзенай трактоўцы прадастаўлялася не 
ўсяму беларускаму народу, а толькі працоўным, то названы тэзіс не мае пярэчанняў (пры ўмове 
таго, што ССРБ, а таксама пазнейшыя ЛітБелССР і БССР прадстаўлялі сабою дзяржавы, у якіх ула-
да рэальна належала пралетарыяту і працоўным сялянам). Тым больш, што ні адзін працоўны 
народ у свеце да Кастрычніка 1917 г. не меў сваёй дзяржавы.

Важна памятаць і тое, што права на самавызначэнне не прадугледжвала абавязковага ада-
саблення нацыянальных меншасцей былой царскай Расіі ў самастойныя дзяржаўныя ўтварэнні. 
Асабліва ў кантэксце барацьбы бальшавікоў за сусветную сацыялістычную пралетарскую рэва-
люцыю, якая павінна была ліквідаваць буржуазныя дзяржавы як сродак ажыццяўлення прыгнё-
ту малалікай багатай часткаю грамадства беднай і эксплуатуемай большасці.

Першыя гады пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі 1917 г. давалі надзею на здзяйсненне ў хут-
кім часе сусветнай пралетарскай рэвалюцыі. Таму стварэнне нейкіх дзяржаў, нават дзяржаў 
сацыя лістычных для малых народаў былой Расійскай імперыі, бачылася несвоечасовым і не-
патрэбным. Такія сацыялістычныя дзяржавы маглі аб’ектыўна стаць пэўнаю перашкодаю для 
ўзаемадзеяння пралетарскіх мас паміж сабою, паслабіць агульны фронт барацьбы працоўных 
супраць эксплуататараў. У кантэксце ўказанага зразумела, чаму бальшавікі, якія дзейнічалі на 
тэрыторыі Беларусі (В.Г. Кнорын, А.Ф. Мяснікоў, І.Я. Алібегаў і інш.), выступалі супраць бела-
рускай савецкай дзяржаўнасці і супраць любой, хай сабе і сацыялістычнай, дзяржаўнасці на-
цыянальных меншасцей былой царскай Расіі. Яшчэ адной падставай, па якой указаныя вышэй 
дзеячы бальшавіцкага руху ў Беларусі выступалі супраць беларускай савецкай дзяржаўнасці, 
з’яўлялася тое, што яны не бачылі ў беларусах асобнага народа. Цяжка чакаць ад прафесійных 
рэвалюцыянераў, арыентаваных на сацыялістычную рэвалюцыю і кардынальную перабудо-
ву грамадства, часта маючых невысокі агульнаадукацыйны ўзровень, глыбокіх ведаў у галіне, 
напрамую не звязаных з іх дзейнасцю, – ведаў пра малыя народы ўскраін Расійскай імперыі, іх 
гісторыю, культуру, этнаграфію, фальклор, мову, асаблівасці антрапалагічнага тыпу і г. д.

Такім чынам, прыведзеная вышэй сітуацыя дазваляе больш рэльефна вызначыць аб’ек-
тыўныя ўмовы, у якіх фарміраваліся і развіваліся пазіцыі навукоўцаў, што даследавалі пытан-
не этнагенезу беларусаў. Фактычна перад імі існавала дылема: зыходзячы са сваіх навуковых 
перакананняў, даказваць факт існавання самастойнага народа – беларусаў і тым самым уступаць 
у пэўную канфрантацыю з паслядоўнымі прыхільнікамі сусветнай пралетарскай рэвалюцыі ці 
ва ўгоду палітычнай кан’юнктуры проста абыходзіць «слізкую» тэму, пакідаючы яе разгляд да 
лепшых часоў. Забягаючы наперад, трэба сказаць, што такі варыянт паводзін, калі пэўныя тэмы 
гістарычнага мінулага працяглы перыяд не даследаваліся па прычыне апасенняў вучоных быць 
абвінавачанымі ў «пасобніцтве», «контррэвалюцыйнасці», прыналежнасці да «нацдэмаў» («на-
цыянальных дэмакратаў») і атрымаць іншыя падобныя ярлыкі, сталі прычынаю фарміравання 
гэтак званых «белых плям» у гістарычных даследаваннях і пасля Другой сусветнай вайны. Па-
ступова фарміравалася сітуацыя ў гістарычнай навуцы, калі канцэптуальныя тэмы, у тым ліку 
праблема этнагенезу беларусаў, доўгі час пакідаліся па-за разглядам вучоных.

Парадокс сітуацыі з вывучэннем праблемы этнагенезу беларусаў састаяў у тым, што, з ад-
наго боку, бальшавікі змагаліся за сацыяльнае і нацыянальнае вызваленне прыгнечаных у часы 
царскай Расіі малых народаў, з другога – акцэнт вучоных на этнічнай самастойнасці беларусаў 
разглядаўся як спроба адарваць беларусаў ад братняга рускага (велікарускага) народа. Такі 
дуалізм тлумачыць, чаму фактычна першы марксіст у айчыннай гістарычнай навуцы У.М. Ігна-
тоў скі быў абвінавачаны ў нацыяналізме і скончыў жыццё самагубствам. Указанае вышэй паказ-
вае, як далёкае на першы погляд ад палітычнай кан'юнктуры пытанне этнагенезу беларусаў на-
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бывала ідэалагічнае гучанне і прыцягвала пільную ўвагу далёкіх ад навукі палітычных структур. 
У гэтым плане больш зразумелымі становяцца і падставы, на аснове якіх ажыццяўляліся рэпрэсіі 
ў дачыненні да вучоных і іх навуковыя тэмы палягалі досыць далёка ад праблем палітычнай ба-
рацьбы за светлую будучыню чалавецтва.

Нягледзячы на складанасці разглядаемы перыяд дае шэраг поглядаў, гiпотэз i канцэпцый па-
ходжання i этнiчнай гiсторыi беларусаў. Агульнай выступала канцэпцыя Я.Ф. Карскага і М.В. Доў-
нар-Запольскага [4–6]. Пры гэтым часта праблема паходжання i этнiчнай гiсторыi бе ла русаў раз-
глядалася ў кантэксце пэўнай тэмы даследавання і пэўнай ідэалагемы, блізкай таму ці іншаму 
даследчыку. Сярод аўтараў падобнай літаратуры можна назваць У.М. Ігнатоўскага [1], А.С. Канча-
ра [3], Ф.Ф. Турука [7] і інш.

Агульныя дасягненні навукі па праблеме этнагенезу беларусаў за разглядаемы перыяд 
можна вызначыць наступным чынам. Перш за ўсё быў канчаткова прызнаны факт існавання 
беларусаў у якасці трэцяга ўсходнеславянскага народа; акрэслена этнічная аснова беларускага 
этнасу (усходнеславянскія плямёны крывічоў, дрыгавічоў, радзімічаў разам з паасобнымі групамі 
іншых славян, а таксама шэраг неславянскіх (балцкіх) плямёнаў); вызначаны час фарміравання 
беларускай мовы і ахарактарызаваны яе асноўныя асаблівасці; выяўлены асноўныя фактары, 
якія ўплывалі на працэс утварэння беларускага этнасу.

Паколькі савецкая гістарычная навука традыцыйна адмаўляла спадчыну дарэвалюцый-
най навукі, то і самі даследаванні вучоных дасавецкага перыяду, якія не падзялялі марксісцкіх 
установак, працяглы час не публікаваліся і не падлягалі сур’ёзнай навуковай ацэнцы. Да гэта-
га дадалася яшчэ i неабходнасць крытыкi гэтак званых буржуазных i нацыяналiстычных кан-
цэпцый паходжання беларусаў, якія ўзнiклі пасля 1917 г. Складанасць падобнай крытыкі абця-
жарвалася адсутнасцю саміх прац «нацдэмаў» у бібліятэках, паколькі рэпрэсіі супраць вучоных 
суправаджаліся «ачышчэннем» фондаў архіваў і бібліятэк ад «шкоднага нацдэмаўскага хлама».

У перыяд 30-х гг. ХХ ст. рэпрэсіі супраць шэрагу айчынных даследчыкаў прывялі да сітуацыі, 
калі іх навуковыя пазіцыі або наогул не ўзгадваліся (каб не папулярызаваць погляды ворагаў 
савецкай улады), або ўказваліся ў шэрагу прац ідэалагічных праціўнікаў без навуковага аналізу і 
з канстатацыяй факта контррэвалюцыйнай дзейнасці даследчыка.

Такім чынам, можна вызначыць наступнае. За перыяд 20–30-х гг. ХХ ст. адбываецца імклі вая 
эвалюцыя ў развіцці даследаванняў па гісторыі Беларусі ў цэлым і праблемы этнагенезу белару-
саў у прыватнасці. Амаль поўная свабода навуковай творчасці першых гадоў пасля Кастрычні ка 
1917 г. змяняецца жорсткім кантролем пазіцый вучоных на прадмет адпаведнасці іх тракто вак 
мінулага марксісцка-ленінскай ідэалогіі. Не ўлічваць ідэалагічную складаючую ў навуковых да-
следаваннях вучоных разглядаемага перыяду, ігнараваць яе нельга. Гэта можа прывес ці да свя-
домай фальсіфікацыі працэсаў, якія працякалі ў разглядаемы перыяд. 

Агульная тэндэнцыя развіцця навуковых даследаванняў 20–30-х гг. ХХ ст. пад уплывам па-
стаянна ўзрастаючага ідэалагічнага кантролю характарызавалася паступовым замяншэннем 
публікацый на тэму этнагенезу беларусаў. Фактычна ўказаная тэма з 30-х гг. ХХ ст. практычна не 
даследавалася.

У некаторай ступені сітуацыя мяняецца толькі з пачатку 50-х гг. XX ст., калі Iнстытутам 
гiсторыi АН БССР было распачата комплекснае даследаванне тэмы паходжання беларусаў.
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