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Ключавыя словы. Беларускі нацыянальны рух, заходнерусізм, беларуская 
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перыядычны друк. 

Мэта даследавання – раскрыццё ўзаемаадносін паміж беларускім 

нацыянальным рухам і заходнерусізмам, якія ўплывалі на грамадска-палітычную 

сітуацыю на беларускіх землях у 1905–1914 гг. 

Актуальнасць тэмы даследавання, заключаецца ў тым, што ва ўмовах 

існавання ўласнай дзяржаўнасці, беларусы ў постсавецкай сучаснасці не заўсёды 

ўпэўнены ў яе вартасці. Ва ўмовах геапалітычнага памежжа, пастаяннага выбару 

арыентацыі на Захад, Усход, ці развіцця ўласным шляхам, звычайнаму беларусу 

з кволай нацыянальнай самасвядомасцю цяжка зрабіць гэты выбар. Вызначыцца 

з ім і павінна дапамагчы дадзенае даследаванне. 

Аб’ект даследавання – грамадска-палітычныя працэсы ў беларускіх 

губернях пачатку ХХ ст.  

Прадмет даследавання – узаемаадносіны беларускага нацыянальнага руху 

з заходнерусізмам на беларускіх землях у 1905–1914 гг. 

У выніку даследавання ўдалося раскрыць і даказаць існаванне ідэолага-

палітычнага супрацьстаяння беларускага нацыянальнага руху з 

кансерватыўнымі заходнерусамі. Заходнерусы-“культурнікі” хоць і не 

прызнавалі права беларусаў на самастойнае развіццё, але ставіліся годна да 

беларускага народа. Іх навуковыя працы паспрыялі стварэнню вобраза Беларусі, 

як асаблівага краю. 

Навізна. Упершыню ў айчыннай гістарычнай навуцы ўсебакова 

даследаваны ўзаемаадносіны беларускага нацыянальнага руху з заходнерусізмам 

у пачатку ХХ ст. Прааналізаваны ўмовы іх узаемаўплыву. Уведзены ў навуковы 

зварот архіўныя матэрыялы, якія тычацца выдавецкай дзейнасці заходнерусаў, а 

таксама фінансавання газеты “Наша Ніва”. Выяўлены формы і метады 

супрацьстаяння беларускіх нацыянальных дзеячоў з кансерватыўнымі 

заходнерусамі.  

   Праца складаецца з уводзінаў, чатырох глаў, заключэння і спіска 

літаратуры. Агульны аб’ём працы складае 72 старонкі, з якіх асноўны тэкст – 64 

старонкі, бібліяграфічны спіс – 8 старонак. Колькасць выкарыстанай літаратуры 

і крыніц – 108 найменняў. 

  



Общая характеристика работы 

Ключевые слова. Белорусское национальное движение, западноруссизм, 

белорусская национальная идея, Белорусская социалистическая громада, 

«Белорусское общество», идеология, политическая партия, краёвость, 

сотрудничество, противостояние, государственность, политика, автономия, 

самоуправление, культура, периодическая печать. 

Цель исследования – раскрытие взаимоотношений между белорусским 

национальным движением и западноруссизмом, которые влияли на 

общественно-политическую ситуацию на белорусских землях в 1905–1914 гг. 

Актуальность темы исследования, заключается в том, что в условиях 

существования собственной государственности, белорусы в постсоветской 

современности не всегда уверены в ее значимости. В условиях геополитического 

пограничья, постоянного выбора ориентации на Запад, Восток, или развития 

собственным путем, обычному белорусу со слабым национальным 

самосознанием трудно сделать этот выбор. Определиться с ним и должно помочь 

данное исследование. 

Объект исследования – общественно-политические процессы в 

белорусских губерниях начала ХХ в. 

Предмет исследования – взаимоотношения белорусского национального 

движения с западноруссизмом на белорусских землях в 1905–1914 гг. 

В результате исследования удалось раскрыть и доказать существование 

идеолого-политического противостояния белорусского национального 

движения с консервативными западноруссами. Западноруссы-«культурники» 

хоть и не признавали право белоруссов на самостоятельное развитие, относились 

с уважением к белорусскому народу. Их научные труды способствовали 

созданию образа Беларуси, как особого края. 

Новизна. Впервые в отечественной исторической науке всесторонне 

исследованы взаимоотношения белорусского национального движения с 

западноруссизмом в начале ХХ в. Проанализированы условия их взаимовлияния. 

Введены в научный оборот архивные материалы, касающиеся издательской 

деятельности западноруссов, а также финансирования газеты «Наша Нива». 

Выявлены формы и методы противостояния белорусских национальных 

деятелей с консервативными западноруссами. 

   Работа состоит из введения, четырех глав, заключения и списка 

литературы. Общий объем работы составляет 72 страницы, из которых основной 

текст – 64 страницы, библиографический список – 8 страниц. Количество 

использованной литературы и источников – 108 наименований. 

  



General Description of Work 

Keywords. Belarusian national movement, zapadnorussizm, Belarusian national 

idea, the Belarusian Socialist Gromada, "Belarusian society", an ideology, a political 

party, kraёvost, cooperation, opposition, state, politics, autonomy, self-management, 

culture, periodicals. 

The purpose of the research – disclosure of the relationship between the 

Belarusian national movement and zapadnorussizm that influenced the social and 

political situation in the Belarusian lands in the 1905–1914. 

The relevance of the research topic, is that in the conditions of existence of their 

own state, Belarusians in the post-Soviet modernity are not always sure of its 

significance. In the context of the geopolitical border zone, a constant choice of 

orientation to the West, East, or the development of their own way, ordinary 

Belarusians with a weak national identity is difficult to make this choice. Decide with 

him and should help the study. 

The object of study – social and political processes in the Belarusian provinces 

of the early ХХ-th century. 

Subject of research – the relations the Belarusian national movement with 

zapadnorussizm in the Belarusian lands in 1905–1914. 

The study failed it managed to uncover and prove the existence of ideological 

and political confrontation with the Belarusian national movement conservative 

zapadnoruss. Zahodnerussy-"uplifters" though not recognize the right of Belarus to 

independent development, is treated with respect for the Belarusian people. Their 

scientific work contributed to the creation of the image of Belarus as a special edge. 

Novelty. For the first time in the national historiography extensively investigated 

the relationship of the Belarusian national movement with zapadnorussizm in the early 

twentieth century. The conditions of their interaction. archive information put into 

scientific circulation on zapadnoruss publishing activities, as well as financing, "Nasha 

Niva" newspaper. Revealed forms and methods of the Belarusian opposition leaders 

with conservative national zapadnoruss. 

The work consists of an introduction, four chapters, conclusion and bibliography. 

The total amount of work is 72 pages, of which the main text – 64 pages, bibliography 

– 8 pages. List of sources used and literature – 108 names. 

 

 


