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Крыніцазнаўчыя аспекты 
вывучэння этнічнай ідэнтычнасці 

беларусаў у сярэднявякоўі 
 

Даследаванне этнiчнай ідэнтычнасці сярэдневяковага беларускага насельнiцтва немагчыма 
без вывучэння вялiкай колькасцi гiстарычных крынiц. У летапiсных зводах утрымлiваюцца 
важныя звесткi аб рассяленнi ўсходнеславянскiх плямёнаў, а таксама iх суседзяў. У сувязi з гэтым 
летапiсныя спiсы працягваюць заставацца асноўнай крынiцай па гiсторыi Старажытнай Беларусi. 
У той жа час у iх вельмi кепска адлюстраваны пачатковы перыяд гiсторыi ўсходнiх славян: 
летапiсцы абмяжоўваюцца толькi агульнымi заўвагамi i апiсаннямi. Варта ўлiчваць i той 
немалаважны факт, што летапiсныя зводы дайшлi да нас у познiх спiсах, неаднаразова 
перапiсвалiся, рэдагавалiся, у сувязi з чым у тэкстах сустракаецца шмат вымыслаў, iдэй, якiя 
адлюстроўваюць пэўныя палiтычныя iнтарэсы. 

Летапiсная традыцыя была працягнута i ў Вялiкам княстве Лiтоўскiм. У беларуска-лiтоўскiх 
летапiсах XIV—XVI ст. прасочваецца вербальнае адлюстраванне палiтычных iнтарэсаў 
феадальных груповак ВКЛ, у той жа час у летапiсах ёсць важныя звесткi аб культурных i 
этнаканфесiйных працесах, што адбывалiся на землях Беларусi. Большасць гэтых помнiкаў 
апублiкавана. 

Погляды на класiфiкацыю беларуска-лiтоўскiх летапiсаў зведалi значную эвалюцыю. На 
сучасным этапе комлекс дадзеных крынiц падзяляецца на чатыры групы: 

«Летапiсец вялiкiх князёў лiтоўскiх», якi складаецца з наступных помнiкаў: «Origo regis», 
Вiленскi, Дуброўскi; 

Беларуска-лiтоўскi летапiс 1446 г.: Нiкiфароўскi, Акадэмiчны, Супрасльскi спiсы; 
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«Хронiка Вялiкага княства Лiтоўскага i Жамойцкага»: Красiнскi, Патрыяршы А, Альшэўскi, 
Археалагiчнага таварыства, Румянцаўскi, Патрыяршы Б, Цiханравава, Пазнанскi i Яўрэiнаўскi; 

«Хронiка Быхаўца». 
Кожная з гэтых груп спiсаў мае ў сваёй аснове самостойны помнiк, што дадаткова 

пацвярджаецца наяўнасцю ў iх асабiстых рэдакцый. Выключэнне складае «Хронiка Быхаўца», 
вядомая ў адным спiсе. 

Больш позняя Баркулабаўская, якая завяршае летапiсную традыцыю XII—XVI ст., не 
з’яўляецца летапiсам у пэўным сэнсе. Увага яго аўтара сканцэнтравана галоўным чынам на сяле 
Баркулабава, а таксама здарэннях, якiя адбывалiся на Магiлёўшчыне, Вiцебшчыне i ў некаторых 
iншых раёнах Усходняй Беларусi. Сведкам адрознення гэтай крынiцы ад папярэднiх летапiсаў 
з’яўляецца i багацце бытавых дэталяў.  

Асобны тып крынiц, якiя валодаюць спецыфiчнымi рысамi, прадстаўляюць дакументы 
заканадаўства. Найбольш раннi з iх — «Праўда Руская» — першы сiстэматызаваны зборнiк 
заканадаўчых нормаў рускiх зямель X—XII ст., што дайшоў да нас. Яна заснавана на асобных 
княжацкiх судовых пастановах («Праўда Яраслава», «Устаў Уладзiмiра Манамаха»). Да гэтага ж 
тыпу крынiц варта аднесцi граматы i дамовы Полацка, Вiцебска i Смаленска з Рыгай i Лiвонскiм 
ордэнам, першы з якiх адносiцца да 1229 г.  

У Вялiкiм княстве Лiтоўскiм вiды заканадаўчых дакументаў сталi больш разнастайнымi. 
Гэта i Судзебнiк (кодэкс права) Казiмiра IV 1468 г., i ўстаўныя граматы, прывiлеi вялiкiх князёў 
лiтоўскiх i рашэннi соймаў, зацверджаныя вярхоўнай уладай. На высокiм еўрапейскiм узроўнi 
састаўлены Статуты 1529 г., 1566 г., 1588 г. — звод законаў феадальнага права ў дзяржаве. З 
1588 г., пасля прыняцця апошняга Статута ВКЛ i да канца iснавання Вялiкага княства Лiтоўскага, 



далейшае развiццё заканадаўства ажыццяўлялася ў асноўным вольнымi соймамi Рэчы Паспалiтай i 
адпаведнымi канстытуцыямi. 

Важнейшай крынiцай па гiсторыi сярэдневяковай Беларусi з’яўляюцца нарратыўныя 
(лiтаратурныя) помнiкi. У жанравых адносiнах у той час пераважалi рукапiсныя помнiкi царкоўна-
рэлiгiйнай лiтаратуры: агiяграфiчныя, палемiчныя, дыдактычныя, паломнiцкiя творы. Найбольш 
яркiмi творамi агiаграфiчнай (жыцiйнай) лiтаратуры 
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з’яўляюцца: «Сказание о Борисе и Глебе», «Житие Святого нашего отца Кирилла, епископа 
Туровского». Для гэтай групы крынiц характэрна наяўнасць вялiкай колькасцi выдуманых фактаў, 
асобая ўвага галоўным чынам унутранаму свету героя, аднак яны даволi поўна характарызуюць 
эпоху. Найбольш раннiм помнiкам царкоўнай палемiкi i дыдактыкi з’яўляецца «Слово о законе 
Моисеевом, данным ему, и о благодати» мiтрапалiта Iларыёна, першага рускага прадстаўніка 
царквы. У некаторых помнiках старажытнарускай лiтаратуры i пiсьменнасцi ёсць фрагментарные 
звесткi, што дазваляюць у пэўнай ступенi меркаваць аб жыццi, векавых звычаях, рэлiгiйных 
вераваннях, матэрыяльнай i духоўнай культуры насельнiцтва Беларусi. Бясспрэчным майстрам 
царкоўнай публiцыстыкi быў епiскап Турава Кiрыл. Яго «павучэннi» — яркае сведчанне таму, як 
нялёгка прыжывалася хрысцiянства на ўсходнеславянскiх землях. Найбольш цiкавым помнiкам 
паломнiцкай лiтаратуры з’яўляецца «Житие и хождении Даниила, русские земли игумена», у якiм 
адлюстравалася ўспрыманне рускiм чалавекам знешняга мiра. 

У свецкiх лiтаратурных творах таго часу: «Слово о полку Игореве», «Слово о погибели 
земли Русской», «Память и похвала князя Владимира» Иакова Мниха, «Повесть об ослеплении 
Василька Теребовльского», «Повучоние Владимира Мономаха» адлюстроўваецца барацьба з 
набегамi iншапляменнiкаў, апiсваецца гiсторыя Полацкага i iншых княстваў, якiя ўзнiклi на 
тэрыторыi сучаснай Беларусi. Каштоўнасць гэтых крынiц у тым, што яны дазваляюць нам у 
думках перанесцiся ў мiр сярэдневяковай Беларусi, наблiзiцца да разумення ментальнасцi нашых 
продкаў. Развiццё духоўнай культуры Беларусi паскорылася ў канцы XV—XVI ст. у сувязi з 
агульнай эвалюцыяй сацыяльных, палiтычных i культурных адносiн у ВКЛ. 

У Вялiкiм княстве Лiтоўскiм свецкая лiтаратура ўзнялася на новы ўзровень. Выдатны 
беларускi мыслiцель, гуманiст, асветнiк, першадрукар Ф. Скарына выдаў у Празе ў 1517—1519 г. 
20 кнiг Бiблii, некалькi кнiг былi таксама выдадзены ў сталiцы Вялiкага княства Лiтоўскага — 
Вiльнi. У шматлiкiх прадмовах Ф. Скарыны выразна праявiлiся яго рэнесансна-гуманiстычны 
погляд, патрыятычныя пачуццi i дэмакратызм. У дзейнасцi i творчасцi Скарыны найбольш поўна 
ўвасобiлiся характэрныя рысы этнiчнай i патрыя- 
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тычнай самасвядомасцi беларусаў на завяршаючым этапе фармiравання беларускай народнасцi. 
Рэнесансна-гуманiстычныя i патрыятычныя iдэi Ф. Скарыны былi паглыблены яго паслядоўнiкамi: 
С. Будным, М. Гусоўскiм, В. Цяпiнскiм.  

Некаторыя дадзеныя па гiсторыi Беларусi XVI—XVII ст. можна выбраць з гiсторыка-
мемуарных помнiкаў: дзённiкаў, дыярыўшаў соймаў. У гэтых матэрыялах знайшла адлюстраванне 
ўзросшая сацыяльная кансалiдацыя беларускай i лiтоўской шляхты, «фармiраванне палiтычнага 
народу шляхты». Этнiчная, этнакультурная ментальнасць прадстаўнiкоў шляхты ВКЛ сярэдзiны 
XVI ст. прасочваецца ў публiцыстычных сачыненнях Мiхалона Лiцьвiна, Андрэя Волана i iнш.  

Комплекс пiсьмовых крынiц па тэме нашай работы значна дапаўняюць старадрукаваныя 
выданнi. У XVI — першай палове XVII ст. на тэрыторыi ВКЛ дзейнiчала звыш 15 тыпаграфiй, якiя 
выдалi вялiзную колькасць кнiг самага рознага зместу. У кантэксце нашай тэмы асаблiва цiкавыя 
палемiчныя i публiцыстычныя творы, прысвечаныя праблемам царкоўна-рэлiгiйнай унii, 
каталiцкай экспансii, духоўнага жыцця ВКЛ. Кiрылiчныя выданнi ў сваёй большасцi ўлiчаны ў 
рабоце «Кнiга Беларусi: 1517—1917». Выданнi, надрукаваныя лацiнскiмi шрыфтамi, 
зарэгiстраваны ў шматтомнай бiблiяграфii К. Экстрэйхера. 
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