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СТАРАЖЫТНЫЯ  КАРАНI  БЕЛАРУСІ 
Імя нашае краiны – Беларусь, новае маладое iмя, але яно мае 

вельмi старажытную гiсторыю. Імя народа – гэта сродак жывых 
сацыяльных зносiн, у якiх удзельнiчаюць масы людзей. Калi iмя наро-
да як сiмвал важных гiстарычных падзей звязваецца з iмёнамi асобных 
людзей,  тады гiсторыя набывае жывы чалавечы вобраз.  У гiсторыi  
Беларусi свецяцца яркiмi зоркамi iмёны знакамiтых асветнiкаў народа: 
Ефрасiннi Полацкай, Кiрылы Тураўскага, Францыска Скарыны, 
Мiколы Гусоўскага, Сымона Буднага, Адама Мiцкевiча i iнш. 

Пачэснае месца ў гiсторыi належыць выдатным дзяржаўным i гра-
мадскiм дзеячам: Усяславу Чарадзею, Вiценю, Альгерду, Ягайле, 
Вiтаўту, Андрэю Казiмiру, Жыгiмонту Казiмiравiчу, Мiкалаю Радзiвiлу 
Чорнаму, Льву Сапегу, Андрэю Тадэвушу Касцюшку, а таксама 
многiм змагарам за адраджэнне беларускай дзяржаўнасцi i культуры ў 
ХІХ i ХХ ст. 

Фiласофскай распрацоўкай значэння iмён у навуцы i гiсторыi 
займалiся многiя вучоныя пачынаючы са старажытных часоў: Сакрат, 
Платон, Арыстоцель i iншыя мыслiцелi. Так, Платон у сачыненнi 
«Крацiл» пiсаў: «Можна ў самiх iмёнах адшукаць пацверджанне таго, 
што не адвольна ўсталёўваецца кожнае iмя, а адпаведна з некаторай 
правiльнасцю. Што ж датычыць iмён герояў i людзей, якiя нам 
захавала паданне, то яны нас могуць i ашукаць... першыя засна-
вальнiкi iмён не былi нiкчэмнымi людзьмi, але былi ўдумлiвымi 
назiральнiкамi нябёсных з’яў i, я б сказаў, тонкiмi знаўцамi слова». 

Імя народа, дзяржавы, горада, паселiшча i мясцовасцi, а таксама i 
некаторых людзей сведчыла пра iх сутнасць, паходжанне, гiсторыю, 
бо яно разглядалася як знак, сiмвал, адзнака, прыкмета. Імя аб’екта 
або суб’екта знаёмiць усiх з яго iндывiдуальнай асаблiвасцю. Харак-
тарызуючы значэнне iмя рэчы для штодзённага ўжытку i навукi, 
вядомы сучасны фiлосаф А. Лосеў пiсаў: «Слова пра рэч ёсць слава 
рэчы, манiфест пра рэч; iмя заўсёды абвяшчае, аб’яўляе, агалошвае аб 
рэчы. Імя выводзiць рэч вонкi з яе маркотнага iзаляванага стано-
вiшча... Імя рэчы – гэта свет рэчы, промнi, што яна выпраменьвае, 
вестка аб сабе, што яна пасылае, красамоўнае раскрыццё – для iншага, 
не проста для сябе, для iншабыцця, усялякага iншабыцця, для ўсяго, 
што захацела б уступiць з ёю ў зносiны».  Імя народа мае вельмi  



важнае значэнне, бо яно ўключае ў сябе сутнасць усёй яго гiсторыi, 
гэта сiмвал яго iснавання. Дзякуючы свайму iменi, народ набывае 
iндывiдуальную i калектыўную сутнасць, становiцца самiм сабой i 
аддзяляецца ад iншых народаў, i разам з тым становiцца паўна-
праўным суб’ектам сусветнай сям’i народаў. 

Першае пiсьмовае ўпамiнанне пра людзей, што жылi на тэрыторыi 
старажытнай Беларусi, сустракаецца ў грэчаскага гiсторыка Герадота, 
якi жыў у V ст. да н. э. i называў нашых продкаў будзiнамi i неўрамi. 
Ён пiсаў: «Будзiны – вялiкае i шматлiкае племя; ува ўсiх iх светла-
блакiтныя вочы i рудыя валасы. У iхняй зямлi знаходзiцца драўляны 
горад пад назваю Гелон... Гарадская сцяна высокая i ўся драўляная. З 
дрэва пабудаваны таксама дамы i свяцiлiшчы... Уся зямля iх пакрыта 
густымi лясамi». Ён жа апавядае i пра неўраў, цары якiх разам з царамi 
будзiнаў i iншых народаў удзельнiчалi ў нарадах са скiфамi, каб разам 
абаранiць скiфаў ад сямiсоттысячнай армii персiдскага цара Дарыя. 

Неўры раней вымушаны былi пакiнуць сваю зямлю i пасялiцца 
сярод будзiнаў. 

Рымскiя гiсторыкi i географы Пампонiй Мела, Гай Плiнiй Секунд, 
Карнелiй Тацыт i  iншыя,  што жылi  ў першых стагоддзях нашай эры,  
таксама пiсалi пра будзiнаў i неўраў, але ўжо ведалi i iншыя iмёны для 
нашых продкаў, такiя, як венеды i сарматы. Вiзантыйскiя i сярэднявеч-
ныя еўрапейскiя пiсьменнiкi i гiсторыкi да гэтых iмён яшчэ дадавалi 
славян, русь, драгавiтаў, крэвiчаў, радзiмiчаў, бужан i лiцьвiнаў. 

Імя будзiнаў, якiх пазней сталi называць бужанамi, крэвiчамi i 
драгавiтамi, для нашага народа ўзнiкла невыпадкова, але яго даклад-
нае паходжанне пакуль што невядома. Магчыма, што яно паходзiць ад 
слова будаваць, будзiны – будаўнiкi. Вядома, што нашу краiну ў 
сярэднявечча называлi краiнай гарадоў Гардарыкай. Ананiмны ба-
варскi географ пiсаў у сярэдзiне ІХ ст., што свiране мелi 325 гарадоў, 
бужане – 231, тураўчане – 104, пружане – 70, гарады мелiся ў жыцiчаў 
i лукамлян. Такiм чынам выходзiць, што ў сярэдзiне ІХ ст. на Беларусi 
было больш за 730 гарадоў. Але нашыя археолагi iгнаруюць гэтыя 
звесткi i калi знойдуць нейкае старажытнае паселiшча, то называюць 
яго не горадам, а гарадзiшчам, нiбыта ў нас не было гарадоў. 

Аналiзуючы запiсы старажытных аўтараў пра будзiнаў, П. Шафа-
рык пiсаў,  што iх добра ведаў К.  Пталамей,  якi  адзначаў,  што рэчка 
Барысфен (або Бярэзiна) пачынаецца з зямлi Будзiнскай, сучаснiк 
Пталамея грэк Агафадзямон размяшчаў будзiнаў каля ракi Буг, пра iх 
жа пiсалi таксама Амiян Марцэлiн, Юлiй Ганорый, Эцiк i Стэфан 



Вiзантыйскi. Далей Шафарык пiша: «Зыходзячы з гэтых сведчанняў, 
няма сумнення,  што вялiкi  i  шматлюдны народ –  будзiны –  займалi  
калiсьцi сваiмi пабудовамi ўсю сучасную Валынь i Беларусь... Будзiны 
былi, уласна кажучы, адзiн i той жа народ з венедамi i, такiм чынам, 
адной, i прытым галоўнай, галiною вялiкага сербскага пакалення... 
Будзiны мелi сваю мову... А такой мовай была мова славянская». 

З iмем будзiнаў (гудзiнаў, вудзiнаў) звязаны i назвы паселiшчаў на 
нашай зямлi: Буда, Будзiлава, Будзiшкi, Будслаў, Гуды, Гудагай, 
Гудзевiчы, возера Будавесць i шэраг iншых. Ад будзiнаў паходзяць i 
многiя асабiстыя iмёны i прозвiшчы нашых людзей: Будны, Будзiвiд, 
Будзiкiд, Будзiловiч, Будзiнскi, Будзяка i iншыя. 

Імя неўраў, або у славянскiм напiсаннi нарцаў, якiх Герадот 
размяшчае на зямлi будзiнаў, таксама мае невыпадковае значэнне. 
У «Аповесцi мiнулых гадоў» ёсць такi запiс: «Нарцы, еже суть 
словяне». Рагожскi летапiсец запiсаў: «Бысть язык словенскый от 
племене Афетова нарицаемы норицы иже суть словене». Імя неўраў 
паходзiць са старажытнай санскрыцкай (арыйскай) мовы, у якой нара 
азначае чалавек. 

Герадот паведамляе, што цары неўраў на нарадзе са скiфамi адмо-
вiлiся iм дапамагаць у вайне з персамi, бо лiчылi вайну неспра-
вядлiвай, бо першымi яе пачалi скiфы. Але заявiлi, што калi персы 
прыйдуць на iх зямлю, то яны не дапусцяць гэтага. 

З iмем неўраў, нарцаў звязана i назва ўсiх славян – «народ». 
П. Шафарык iмя неўраў тлумачыў старажытным славянскiм словам 
нуръ. Ён пiсаў: «Імя зямлi Nevpia, як называў яе грэк, або нуръ, як 
называў славянін, ёсць чыста славянская назва, бо слова нуръ у ста-
ражытнаславянскай мове абазначае зямля». Ад гэтых iмёнаў народа i 
зямлi паходзяць геаграфiчныя назвы нашых азёр, рэк, паселiшчаў, а 
таксама асабiстыя прозвiшчы i iмёны людзей: Нарач, Нараў, Нараў-
лянка, Нароўля, Нарова, Нарашы, Наруцэвiчы, Нур, Нурэц, Нарановiч, 
Нарбут, Нарбутовiч, Наркевiч, Нарушэвiч, Нарымонт. 

Імя славяне для нашага народа атрымала шырокую вядомасць у 
V–VII ст. н. э. пасля слаўных заваёў у Паўднёвай i Цэнтральнай Еўро-
пе i набыцця славы сярод iншых народаў. У папярэднiя гады яны былi 
вядомы пад iмёнамi венедаў, склавiнаў, антаў. Іх першапачатковыя 
паселiшчы, гарады i вёскi займалi тэрыторыю на поўнач ад Карпацкiх 
гор у басейнах рэк Вiслы, Дняпра, Буга, Нёмана, Заходняй Дзвiны. 
Упершыню iмя «славяне» ў пiсьмовых помнiках Заходняй Еўропы 
з’явiлася ў пачатку VI ст. у вершы бiскупа Марцiна, дзе ён пералiчваў 
iмёны народаў, што пазналi сапраўднага Бога. Безумоўна, iмя славян 



узнiкла значна раней, да iх шырокага рассялення на прасторах 
Еўропы. Збройныя паходы славян з свае старажытнае зямлi на 
поўдзень i захад пачалiся ў канцы другога стагоддзя i працягвалiся ў 
наступныя гады, а дасягнулi сваёй кульмiнацыi ў V i VI ст., калi яны 
збройнай сiлай, пры дасканалай дзяржаўнай i вайсковай арганiзацыi 
ўтварылi свае новыя дзяржавы на Балканскiм паўвостраве i ў 
Цэнтральнай Еўропе на захад ад ракi Одэр i дасягнулi нiжняга 
цячэння Эльбы i паўднёвых берагоў Балтыйскага мора. 

Асаблiва паспяховымi былi ваенныя дзеяннi славян i iх саюзнiкаў 
у VI ст. супраць Вiзантыi. Па звестках вiзантыйскiх гiсторыкаў славя-
не рабiлi свае напады на Вiзантыю, якая пры кожным нападзе страч-
вала да 200  тысяч жыхароў.  Разам з тым былi  выпадкi,  калi  славяне 
дзейнiчалi як саюзнiкi Вiзантыi. Так, у 537 г. коннiца склавiнаў i антаў 
удзельнiчала ў аблозе Рыма. Але часцей за ўсё яны дзейнiчалi як 
ворагi Вiзантыi. У 540–542 гг. яны захапiлi вялiкую колькасць вiзан-
тыйскiх гарадоў i ўмацаванняў i нават уварвалiся ў прыгарад Канстан-
цiнопаля. Напады на Канстанцiнопаль працягвалiся ў наступныя гады. 
Добра арганiзаванае войска славян дзейнiчала па загадзя распраца-
ваным плане, вяло адкрытыя баi з прафесiйным вiзантыйскiм войскам. 
У 578 г. стотысячнае войска славян перайшло Дунай, спустошыла 
некалькi правiнцый на Балканах. У 616 г. славяне напалi на горад 
Фесалонiку, акружыўшы яго з сушы i з мора. Вiзантыйскi аўтар лiчыў, 
што толькi цуды святога Дзмiтрыя выратавалi горад ад захопу. 

Славяне, што жылi на старажытнай Беларусi ў другой палове 
першага тысячагоддзя, мелi яшчэ мясцовыя iмёны крэвiчаў, драга-
вiтаў, бужан, радзiмiчаў, а некаторыя з iх, як, напрыклад, крэвiчы, 
падзялiлiся на палачан, смальнян, велетаў, люцiчаў. Частка велетаў у 
V–VI ст. захапiлi ў германцаў тэрыторыю на захад ад Одэра да Эльбы. 
Прарадзiмай велетаў Шафарык лiчыў паўночна-заходнюю Беларусь. 
Ён пiсаў, што прарадзiмай велетаў (люцiчаў, вiльцаў) быў Вiленскi 
край.  «Велеты выступiлi з края Вiленскага, якога адна частка вядомай 
была некалi пад iмем Вiлкамiра, гэта значыць зямля Ваўкоў, Воўка-
стан... Велеты, якiя славiлiся зухаватасцю i ваяўнiчасцю... Веравы-
знанне i грамадскае кiраванне былi ў iх значна лепей i больш даска-
нала наладжаны, чым у iншых славян. Усё гэта гаворыць нам пра не-
звычайную грамадзянскую асвету, якой гэтыя велеты дасягнулi». 

Імёнамi венедаў i сарматаў у першыя стагоддзi нашай эры назы-
валi славян рымскiя i грэчаскiя гiсторыкi Тацыт, Пталамей, Іардан. 
Імёны венедаў, вентаў, вендаў, вiндаў яшчэ да нашай эры былi вядо-



мыя ў паўночнай Італii. Магчыма нават, што гэта яны пабудавалi 
славутую Венецыю. 

У IV–VII ст. у сувязi з так званым перасяленнем народаў Еўропы 
адбыўся працэс распаду старых этнiчных груповак i дзяржаў i 
ўтварэння новых народнасцей i дзяржаў, у сувязi з чым замест агуль-
ных iмён славяне, венеды, сарматы ўзнiкаюць новыя iмёны: крывiчы, 
драговiты,  сербы,  харваты,  чэхi,  русь i  iнш.  У той жа час у вiзан-
тыйскiх хронiках славян называюць скiфамi, аб чым сведчыць Цвярскi 
летапiс. У iм было запiсана: «И жывяху в мире Поляне, Древляне, 
Север, Бужане, Родимичи, Вятичи, Хорваты, Дулебы же живяху по 
Богу, где ныне Велыняне. О Лутичах. А Лутичи и Тиверичи приседаху 
к Дунаеви; и бе множество их седяаху по Днестру полны до моря, и 
суть грады их до сего дне, да то ся зовет от Грек Великая Скифия». 

Герадот, расказваючы пра скiфаў, падае некалькi легенд аб iх 
паходжаннi. Па адной з iх, першым жыхаром на паўночным узбя-
рэжжы Чорнага мора быў чалавек па iменi Таргiталай, у якога было 
некалькi сыноў. Ад старэйшага, Лiпаксаiса, узяло пачатак скiфскае 
племя, якое называлi Аўхатамi. Імя Аўхаты ў перакладзе з грэчаскай 
мовы азначае «слаўныя». На думку І. Забелiна, гэтая назва можа адно-
сiцца i да славян. У цеснай сувязi з гэтай легендай знаходзiцца i 
легенда пра славян i скiфаў, выкладзеная ў Іакiмаўскiм летапiсе, пра 
двух братоў Славена i Скiфа, ад iмён якiх утварылiся iмёны славян i 
скiфаў. Рацыянальнае зерне гэтых легенд сведчыць пра аўтахтоннасць 
славян ва Усходняй Еўропе i, па-другое, што дзяржаўны лад i кня-
жацкая ўлада ўтварылiся ў славян i скiфаў задоўга да нашай эры. Тым 
самым абвяргаецца думка летапiсца Нестара i некаторых гiсторыкаў, 
што нiбыта славяне прыйшлi на нашу зямлю толькi ў VI ст. з Дуная i 
што нiбыта дзяржаўны лад у iх быў створаны прышлымi варагамi, якiя 
разам з тым прынеслi i новае iмя Русь. 

Імя Русь для часткi нашага народа пачало ўжывацца ў Х–ХІ ст. 
Асноўныя спрэчкi вакол гэтага iмя вядуцца наконт таго, цi было яно 
этнiчным, канфесiянальным або сацыяльным. На думку многiх гiсто-
рыкаў, спачатку яно было сацыяльным, калi iм называлi толькi ваяроў 
або купцоў, потым яно стала, пасля прыняцця кiеўскiмi жыхарамi 
хрысцiянскай веры, канфесiянальным. У Х–ХІ ст. набыло этнiчнае i 
дзяржаўна-палiтычнае значэнне для жыхароў правабярэжнай Украiны, 
а ў ХIV–ХVI ст. iмя Русь, Росiя стала набываць i дзяржаўна-
палiтычнае значэнне для Маскоўскай дзяржавы. 



У сярэднявеччы iснаваў мiф пра трох братоў Чэха, Леха i Руса, ад 
якiх паходзяць iмёны трох народаў: чэхаў, палякаў i рускiх. Гэты мiф 
быў выкладзены ў Хронiцы вялiкапольскай, напiсанай на лацiнскай 
мове прыкладна ў 1295 г. Гэты ж мiф быў выкладзены ў кнiзе Пракопа 
Слабады, выдадзенай у Загрэбе ў 1767 г., у якой было запiсана: 
«Добра ведаю... у 276 г. адышоў вельмi знатны вяльможа Чэх з бра-
тамi сваiмi Лехам i Русам, а таксама з усiмi сваiмi прыяцелямi i 
родам». Гэты мiф сцвярджае два важныя факты. Першае, што народ-
насцi чэхаў, палякаў i русi як самастойныя этнасы ўтварылiся адна-
часова не пазней VІІ–VІІІ ст.; па-другое, што iх утварэнню садзей-
нiчалi працэсы, звязаныя з этнiчным самаўсведамленнем. У той жа 
час, на аснове адзінай рэлігійнай ідэалогіі крэваў і вайскова-дзяр-
жаўнага адзінства крэвічаў-драгавітаў, утварылася адзіная народнасць 
крэвічаў, пазней названых ліцьвінамі, а ў XIX–XX ст. – беларусамі. 
Вядома таксама, што славяне прымалi ўдзел у паходах гунаў у ІV–V ст. 
Гiльём Рубрук, якi ў 1253 г. праязджаў праз Русь, адзначаў, што «мова 
рускiх, палякаў, чэхаў i славян адна i тая ж з моваю вандалаў, атрад 
якiх усiх разам быў з гунамi». 

У трактаце вiзантыйскага iмператара Канстанцiна VІІ Багранарод-
нага iмя Русь ужываецца ў двух значэннях – як геаграфiчная назва 
тэрыторыi i як сацыяльнае iмя акрэсленай групы людзей. Ён пiсаў: 
«Аднадрэўкi знешняй Русi, якiя прыплываюць у Канстанцiнопаль, 
плывуць з Ноўгарада, у якiм сядзеў Святаслаў, брат Ігара, князя Русi. 
Ёсць i  з Смаленска,  i  з Любеча,  i  Чарнiгава,  i  з Вышгорада.  Усе яны 
спускаюцца рэчкаю Дняпром i збiраюцца каля Кiева... Зiмнi ж лад 
жыцця росаў суровы i складаецца з наступнага: калi надыходзiць 
лiстапад месяц, адразу выходзяць iх князi з усiмi росамi з Кiева i 
адпраўляюцца ў палюддзе». Зразумела, што росы, якiя ўсе выходзiлi з 
Кiева, – гэта толькi частка жыхароў, разам з якiмi князi выходзiлi 
збiраць данi. Знаны даследчык рускай гiсторыi дзяржавы i права 
С. Юшкоў пiсаў: «Як намi высветлена, руссю называюцца ў помнiках 
ІХ–Х ст. адмысловыя сацыяльныя групы, узнiкшыя на тэрыторыi 
ўсходняга славянства». 

Пасля прыняцця хрысцiянскай веры часткай славян iмя русь 
набывае канфесiйнае значэнне. Ім абазначаюцца людзi, што прынялi 
хрысцiянскую веру ад святароў, падпарадкаваных мiтрапалiту 
Кiеўскаму, якi называўся рускiм. 

Імя Русь, як iмя сацыяльнай, рэлiгiйнай, этнiчнай групы людзей, а 
затым як iмя тэрыторыi i дзяржавы, узнiкла не ў адначассе i не па 



адной нейкай выпадковай прычыне. Яго не прынеслi нейкiя iншазем-
цы. Яно складалася i развiвалася на працягу некалькiх стагоддзяў, калi 
набыло сучаснае этнiчнае i дзяржаўна-палiтычнае значэнне. На яго 
ўзнiкненне i развiццё ўздзейнiчалi назвы рэк (Рось – прыток Нёмана), 
паселiшчаў, iмёны людзей, тагачасная рэлiгiя, грэчаская мова i яшчэ 
дзесяткi розных прычын. Усё гэта замацавалася ў свядомасцi многiх 
пакаленняў людзей. Імя Русь як сiмвал увасабляе ў сабе велiч i сiлу 
вады, зямлi, жыццёвую энергiю старажытных ваяроў, падарожнiкаў, 
купцоў. Асаблiва яно набыло сiлу, злiўшыся з iмем Белая, сiмвалам 
вольнасцi, свабоды, чысцiнi, целам i душою. Чысцiня душою – адзнака 
справядлiвасцi і міласцівасці. Паходжанне iмя Русь, Рос цесна звязана 
са словамi рост, расцi, а значыць, з энергiяй росту, энергiяй мала-
досцi. Злiццё двух iмён Русь i Белая ў адно – Беларусь захавала ў сабе 
i памножыла энергiю сваiх папярэднiх iмён. 

Імя Сарматы, Сарматыя для нашай краiны i народа ўжывалi ў 
асноўным грэчаскiя, рымскiя i сярэднявечныя польскiя гiсторыкi. 
Узнiкненне гэтага iмя было звязана са з’яўленнем у паўночным 
Прычарнамор’i iранамоўных народаў, якiя ў першым тысячагоддзi да 
н. э. занялi тэрыторыю, на якой раней размяшчалiся скiфы, i прасу-
нулiся на паўночны захад. Старажытныя географы Пампонiй Мела i 
Клаўдзiй Пталамей, якiя жылi ў пачатку першага тысячагоддзя н. э., 
размяшчалi сарматаў у басейнах Вiслы i Дняпра. У XVI–XVIII ст. у 
Польшчы i Вялiкiм княстве Лiтоўскiм, пад уплывам iмя Сарматаў 
узнiкла шляхецкая iдэалогiя «сарматызм», згодна з якой нiбыта 
саслоў’е шляхты – гэта нашчадкi сарматаў, якiя падняволiлi сабе 
карэннае насельнiцтва гэтых краiн. На самой жа справе, калi нават 
мела месца пранiкненне некаторай часткi сарматаў на нашу зямлю, то 
яны хутка аславянiлiся i нiчым не адрознiвалiся ад асноўнай масы 
насельнiцтва. У сярэднявеччы iмя Сарматы ўжывалi для народаў Бела-
русi, Польшчы, Украiны i iнш. Мацей Мяхоўскi ў сваiм «Трактаце аб 
двух Сарматыях», выдадзеным у 1517 г., пiсаў: «Старажытныя адроз-
нiвалi дзве Сарматыi, суседнiя i сумежныя адна ад адной, адну – у 
Еўропе, другую ў Азii. У еўрапейскай ёсць вобласцi русаў або рутэнаў 
(сучасная Украiна. – І. Ю.), лiтоўцаў, москаў i iншыя, прылягаючыя да 
iх, памiж ракой Вiслай на захадзе i Танаiсам на ўсходзе... У азiяцкай 
жа Сарматыi, на прасторы ад ракi Дона або Танаiса на захадзе, да 
Каспiйскага мора на ўсходзе». Называў нашу краiну Сарматыей i 
Сымон Будны, калi пiсаў: «...у нас у Сарматыi... у нашай Сарматыi». 
Імя Сарматы таксама мела некаторы ўплыў на гiстарычны лёс нашага 



народа i на наданне шляхетнасцi i высакароднасцi нашаму новаму 
назову Лiцьвiны. 

Імя Лiтва, лiцьвiны, Вялiкае княства Лiтоўскае ўжывалася ў 
адносiнах да нашай краiны амаль 700 гадоў, а ўтвораная нашымi 
продкамi дзяржава – Вялiкае княства Лiтоўскае праiснавала 600 гадоў. 
Спачатку гэтае iмя, так як iмя Русь, вызначала толькi сацыяльную 
групу ваяроў-малайцоў, потым славян-язычнiкаў, якiя жылi на нашай 
зямлi, а ў XIV–XVIII ст. яно распаўсюдзiлася на ўсё насельнiцтва 
Вялiкага княства Лiтоўскага i стала дзяржаўным. На ўзнiкненне гэтага 
iмя ўздзейнiчалi шмат розных фактараў i прычын, сярод якiх най-
больш уплывовымi былi мовазнаўчыя – ад слова лiць, старажытнага 
слова лiтаваць – замацоўваць, знiтоўваць, нават жэрдкi, якiмi 
накрываўся стог сена, называюцца лiцьвiнамi; i этнiчныя – iмёны 
славян Люцiчаў – Вiльцаў – Волатаў i асабiстыя iмёны – Лiтавор, 
Лiнгвен –  ваяроў лiтаў,  што неслi  службу ў мясцовых князёў або 
проста займалiся рабункам. В. Тацiшчаў паведамляе, што ў 1239 г. 
«вялiкi князь Яраслаў Усевалодавiч хадзiў на Літву, баронячы 
смальнян, i, перамогшы Лiтву, пасадзiў у Смаленску князя Усевалода 
Мсцiславiча, унука Рамана Мсцiславiча». А быў тою лiтвою полацкi 
князь Святаслаў Мсцiслававiч, якi захапiў Смаленск у 1232 г. 

З гэтага паведамлення вынiкае, што ўжо ў 1239 г. палачан назы-
ваюць лiцьвiнамi. Пра напады лiтоўцаў на ўкраiнскiя землi ўзгадваў 
iтальянец Плана Карпiнi, якi ехаў у 1246 г. праз Украiну да татара-
манголаў. Ён пiсаў: «Князь паслаў з намi да Кiева аднаго служку. Тым 
не менш, мы ехалi заўсёды ў смяротнай небяспецы з-за лiтоўцаў, якiя 
часта i ўпотай, наколькi маглi, рабiлi напады на зямлю Русi i асаблiва 
ў тых месцах, праз якiя мы павiнны былi праязджаць... з-за страху 
перад лiтоўцамi, якiя часта рабуюць на дарогах ад Польшчы да зямлi 
Татар». Пра славянскае паходжанне сярэднявечных лiцьвiнаў даволi 
грунтоўна выкладзена ў кнiгах М. Ермаловiча i артыкулах Вiтаўта 
Чаропкi, надрукаваных у «Лiтаратуры i Мастацтве». 

Лiтвою называлi  Беларусь як у Польшчы,  так i  ў Маскоўскай 
дзяржаве не толькi ў XIV–XVIII ст., але нават у ХІХ i на пачатку 
ХХ ст. Польскiя гiсторыкi да самага апошняга часу для нашага краю 
ўжывалi толькi найменнi Лiтва або Польшча. Так Станiслаў Кутшэба 
(1876–1946) у сваёй грунтоўнай працы «Гiсторыя дзяржаўнага ладу 
Польшчы ў нарысе» другi том цалкам прысвяцiў Лiтве (Вялiкаму 
княству Лiтоўскаму). Тадэвуш Корзан (1839–1918), якi нарадзiўся i 



юнацкiя гады пражыў у Мiнску, напiсаў шэраг выдатных прац па 
гiсторыi, але такога iмя, як Беларусь, не ўжываў. 

У расiйскiх гiстарычных крынiцах, як афiцыйных, так i прыватных, 
амаль да канца ХІХ ст. наш край называлi Лiтвой або Польшчай. 
Упершыню iмя Лiтва ў расiйскай гiсторыi адносна Беларусi сустра-
каецца пад 1130 г., калi «Вялiкi князь Мсцiслаў хадзiў з войскам у 
Лiтву i, спустошыўшы шматлiкiя iх паселiшчы, з многiм палонам 
вярнуўся ў Ноўгарад.  А адтуль прыйшоў у Кiеў».  Пачынаючы з 
XIV ст. амаль усе беларускiя гарады называюцца лiтоўскiмi: Барысаў, 
Вiцебск, Вiльня, Гальшаны, Горваль, Друцк, Заслаўе, Клецк, Крэва, 
Лагойск, Лукомль, Менск i iнш. Амаль да канца ХІХ ст. заходняя 
частка нашай краiны працягвала называцца Лiтвой, а горад Брэст 
называўся Лiтоўскiм да 1919 г. 

Імя Польшча для нашай краiны пачало ўжывацца пасля 
Люблiнскай унii 1569 г. польскiмi палiтыкамi, якiя падмянялi назву 
дзяржавы Рэч Паспалiтая найменнем Польшча. Часткай Польшчы 
называлi Беларусь i ў Расii ў XVIII ст. У наказе Кацярыны ІІ ад 
28 траўня 1772 г. генерал-губернатарам Пскоўскай i Магiлёўскай 
губерняў было запiсана: «Прычыны, якiя нас прымусiлi далучыць 
некаторыя правiнцыi Польскай Рэспублiкi да iмперыi нашае, вы ўгле-
дзiце з друкаванага аб тым манiфеста». З гэтага запiсу вiдаць, што 
нейкiя абставiны прымусiлi царскi ўрад называць Беларусь «правiн-
цыяй Польшчы». Падобны запiс ёсць i ва ўказе 1772 г. генерал-губер-
натару, якому загадвалася «...над далучанымi ад Польшчы да iмперыi 
нашай землямi... Загадаць абнесцi ўсю прастору новых межаў ад 
аднаго краю да другога слупамi з iмператарскiм нашым гербам, каб 
потым у прыватных межах з лiтоўцамi нiдзе спрэчак заставацца не 
магло». 

Але iмя Польшча навязвалася нашай краiне найбольш упарта 
шавiнiстамi з Польшчы i асаблiва польскай каталiцкай царквой, 
пачынаючы з 1387 г., калi пачалося масавае прымусовае хрышчэнне ў 
каталiцкую веру язычнiкаў i часткова праваслаўных, што вяло да 
апалячвання значнай часткi этнiчных беларусаў. Асаблiва ўзмацнiлася 
апалячванне i русiфiкацыя нашага народа пасля далучэння Беларусi да 
Расii i лiквiдацыi унiяцкай царквы. У Заходняй Беларусi, што знаходзi-
лася пад уладай Польшчы з 1920 г. па верасень 1939 г., апалячванне 
было афiцыйнай палiтыкай польскай дзяржавы. 

У цяжкай барацьбе супраць апалячвання i русiфiкацыi наш народ 
вымушаны быў прымiрыцца са стратай свайго слаўнага iмя Лiтва i 



пагадзiцца на навязанае яму Маскоўскай дзяржавай новае iмя 
Беларусь, якое паходзiць ад iмя Белая Русь, якiм у XV–XVI ст. 
называлася Маскоўская дзяржава. 

Імя Белая Русь упершыню з’явiлася ў ХІІ ст. В. Тацiшчаў адзна-
чаў, што iмя Белая Русь у летапiсах упершыню ўпамiнаецца пад 1135 г. 
у Раскольнiцкiм і Растоўскім манускрыптах. Больш часта ўжыванне 
гэтага тэрмiна адносiцца да другой паловы XІІ ст. 

У летапiсах вялiкi князь Андрэй Юр’евiч (Багалюбскi) з 1157 г. 
называецца ўжо князем Белай Русi. «По смерти Юриеве ростовцы, 
суздальцы и володимирцы, со всеми городы здумавше, пояше Андрея, 
старейшего Юриева сына, и посадиша его на отчи столе во всей Белой 
Руси, в Ростове и Суздале». «Я всю Белую (Суздальскую. – І. Ю.) Русь 
городами и селами великими населил и многолюдной учинил», –
гаварыў, выхваляючыся, князь Андрэй Багалюбскi. Аналiзу тэрмiна 
«Белая Русь» В. Тацiшчаў прысвяцiў цэлы раздзел сваёй працы, у якой 
пiсаў: «О причине же имени сего разные мнения находятся, Гербер-
штейн и другие от множества снегов написали, токмо сие неправо, 
ибо Великой Руси, где стужи и снегов более бывает, паче бы согла-
совало. Польские и некоторые наши кладут от белого платья, которое 
при дворе царском в почтении было. Но и сие несогласно, ибо в Белой 
Руси более овец серых, следственно, и платья серого, нежели в Малой 
Руси... Древние наши писатели разумели под оным именем Польский 
и Мережской или Суздальский и Ростовский пределы с принадлеж-
ностьми, после Смоленское или Кревич, которое было особное владе-
ние, к тому привосокупили. Литовские, хотя похитить титул великих 
князей белорусских, обладав Смоленском, оное токмо за Белую Русь 
почли». 

Белаю Руссю называлi Маскоўска-Суздальскую Русь i пасля ўтва-
рэння рускай цэнтралiзаванай дзяржавы. У XV ст. найменне Белая 
Русь мела тое ж значэнне,  што Вялiкая Русь,  i  нiяк не было звязана з 
тэрыторыяй сучаснай Беларусi. «Можна, здаецца, упэўнена сказаць, – 
пiсаў прафесар В. Ламанскi, – што ў канцы XV i ў XVІ ст., калi пад 
Белаю Руссю разумелi вольную i незалежную, то мелi на ўвазе не 
Белую Русь ва ўласным сэнсе, а Русь паўночна-ўсходнюю, Маскоў-
скую». Пры вялiкiм князю Іване ІІІ тэрмiн «Белая Русь» уносiцца ў 
тытул вялiкага князя Маскоўскага. Пад Белаю Руссю разумелася i ўся 
падуладная Багдану Хмяльнiцкаму Украiна. Цiкавыя ў гэтых адно-
сiнах звесткi ёсць у выпiсцы з «Распросных речей полоняников в 
Патриаршем дворцовом приказе», дзе чытаем: «...завялi яго у Кiеў, 



жыў у беларусца... радзiма яго ў Белай Русi ў Хваставе». Трохi iншае 
разуменне тэрмiна «Белая Русь» даецца ў «Хронiцы Еўрапейскай Сар-
матыi», якая напiсана iтальянцам Аляксандрам Гвагнiнi ў 1578 г., што 
быў на службе ў горадзе Вiцебску. Вось што ён пiсаў: «А ёсць Русь 
траякая: адна Белая, другая Чорная, трэцяя Чырвоная. Белая каля 
Кiева, Мазыра, Мсцiслаўля, Вiцебска, Оршы, Полацка, Смаленска i 
зямлi Северскай, якая здаўна належыць Вялiкаму княству Лiтоўскаму. 

Чорная ў Маскоўскай зямлi каля Белага возера i там усюды да 
Азii. Чырвоная каля гор, якiя называюцца Бескiдамi... Пад тымi ж 
гарамi паветы: Галiцкi, Перамышльскi, Саноцкi, а ў сярэдзiне вядомы 
горад Львоў... Абмяжоўваецца зямля з поўдня Татрамi, ракою 
Днястром; з усходу ракою Танаiсам (Донам) i Перакопскаю зямлёю, з 
поўначы Лiтоўскаю зямлёю, а з заходу Польшчаю». 

Трэба адзначыць, што польскiя гiсторыкi ў ХVI ст. не ведалi 
дакладна, дзе знаходзiцца Белая Русь. Так, вядомы польскi вучоны, 
былы рэктар Кракаўскага унiверсiтэта Мацей Мяхоўскi, якi выдаў у 
1517 г. «Трактат пра дзве Сарматыi», значнае месца адвёў апiсанню 
Вялiкага княства Лiтоўскага i Маскоўскай дзяржавы. Але ён усяго 
адзiн раз успомнiў пра Белую Русь, адзначыўшы, што яна размешчана 
недзе «мiж Уралам i Азоўскiм морам». Пра Чорную Русь ён зусiм не 
ўспамiнае. З гэтых выказванняў самых розных аўтараў можна зрабiць 
вывады: 1) найменне «Чорная Русь» нiколi не ўжывалася самiм 
насельнiцтвам Беларусi, не было яно вядома ў якасцi этнаграфiчнага 
тэрмiна i блiжэйшым суседзям i ўжывалася да розных тэрыторый; 
2) тэрмiн «Белая Русь» таксама амаль не ўжываўся да ХVIII ст. для 
вызначэння цяперашняй Беларусi. 

Адабранне ад нашага народа яго старажытнага iмя Лiтва мела дзве 
прычыны: палякi старалiся навязаць iмя Польшчы, а рускiя – iмя Русі, 
Белай Русi. Гэтыя дзеяннi нашых суседзяў асаблiва актывiзавалiся ў 
другой палове ХVIII ст. i на працягу ўсяго ХІХ ст. Вынiкам яго было 
тое, што на пачатку ХХ ст. жыхары Беларусi ўжо не называлi сябе 
лiтоўцамi, але яшчэ i не прызвычаiлiся да iмя Беларусь, а таму сталi 
ўжываць найменне тутэйшыя. Спатрэбiлася доўгая праца народа i яго 
найбольш выдатных дзеячаў, каб умацавалася ў свядомасцi народа iмя 
Беларусь. 

Першае ўжыванне тэрмiна «беларускi», якое паслужыла пачаткам 
этнаграфiчнай назвы нашага народа, адносiцца да 1675 г., калi права-
слаўны епiскап Феадосiй, архiмандрыт Слуцкага манастыра, атрымаў 
пацвярджальны прывiлей на епiскапства Магiлёўскае. У гэтым пры-



вiлеi епiскап Феадосiй упершыню тытулаваны як «беларускi», што 
паслужыла пачаткам афiцыйнага прыняцця гэтага тэрмiна. Спачатку 
«беларускай» называлася толькi Магiлёўская праваслаўная епархiя, 
потым паступова гэтым тэрмiнам называюць усе землi, на якiя 
пашыралася ўлада магiлёўскага епiскапа. Пасля далучэння ў 1772 г. 
паўночна-ўсходнiх зямель Беларусi да Расii гэта найменне набывае 
новае адмiнiстрацыйна-геаграфiчнае значэнне. Ім абазначаюць дзве 
новыя створаныя губернi: Пскоўскую (пасля пераўтвораную ў Полац-
кую) i Магiлёўскую. Напрыклад, у пастанове Сената ад 8 мая 1773 г. 
гаварылася: «...учредя с самого начала в присоединенных к Россий-
ской империи из польских земель двух новых белоруских губерниях». 
У снежнi 1796 г. былi ўнесены змены ў адмiнiстрацыйна-тэрыта-
рыяльны падзел, паводле якога Полацкая i Магiлёўская губернi былi 
пераўтвораны ў адну Беларускую губерню з цэнтрам у горадзе 
Вiцебску. Вiленская i Слонiмская губернi захавалi старажытную назву 
i  ўтварылi  адну Лiтоўскую губерню з цэнтрам у горадзе Вiльнi.  У 
склад Лiтоўскай губернi былi ўключаны наступныя паветы: Слонiмскi, 
Навагрудскi, Гродзенскi, Ваўкавыскi, Лiдскi, Брэсцкi, Кобрынскi, 
Пружанскi, Вiленскi, Завiлейскi, Трокскi, Браслаўскi, Ашмянскi i iнш. 
З гэтага пералiку вiдаць, што нават у самым канцы ХVIII i пачатку 
ХІХ ст. значная частка Беларусi афiцыйна называлася яшчэ Лiтвою. 

У 1840 г. цар Мiкалай І загадаў не ўжываць у афiцыйных даку-
ментах наймення Беларусь i Лiтва, а таму было прыдумана нам новае 
iмя «северо-западный край». 

Паступова, з ростам нацыянальнай самасвядомасцi беларускага 
народа, на працягу ХІХ ст. тэрмiн «Беларусь» пачынае пашырацца на 
Мiнскую губерню i некаторыя паветы Вiленскай, а потым i на Гро-
дзенскую. Пра маруднае пашырэнне новага тэрмiна можа сведчыць 
той факт, што нават у 1918 г. горад Брэст называўся яшчэ Лiтоўскiм. 

У развiццi нацыянальнай самасвядомасцi беларускага народа 
выдатная роля належыць паўстанню 1863 г. пад кiраўнiцтвам Кастуся 
Калiноўскага, якое ўскалыхнула грамадскую думку ў краiне i павысiла 
свядомасць усяго народа. 

У другой палове ХІХ ст. тэрмiн «Беларусь» пачынае набываць яго 
сучаснае геаграфiчнае, этнаграфiчнае i дзяржаўна-палiтычнае зна-
чэнне. У развiццi i станаўленнi гэтага тэрмiна вялiкая заслуга нале-
жыць нашым палiтыкам, этнографам, гiсторыкам, мовазнаўцам, 
лiтаратарам i iншым грамадскiм і культурным дзеячам Беларусi. 
Асаблівай пашаны заслугоўваюць Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч, Кас-



тусь Каліноўскі, Францішак Багушэвіч, Яўхім Карскі, Усевалод 
Ігнатоўскі, Мітрафан Доўнар-Запольскі, Якуб Колас, Янка Купала, 
Іван і Антон Луцкевічы, Браніслаў Тарашкевіч, Язэп Лёсік, Зміцер 
Жылуновіч, Аляксандр Чарвякоў. 

Імя Беларусь у цяперашнi час набыло сваю славу, сваю сусветную 
вядомасць, сваё гаспадарчае i культурнае значэнне. Беларусь заняла 
свой «пачэсны пасад мiж народамi». Таму прапановы некаторых 
палiтычных дзеячаў вярнуць, па прыкладзе шэрагу афрыканскiх дзяр-
жаў, нашай дзяржаве сваё старое iмя Вялiкае княства Лiтоўскае, альбо 
Лiтва, не маюць цяпер дастатковых рэальных падстаў, бо сучаснае iмя 
Беларусь нам Богам дадзена i народам замацавана, апрача таго, 
перамена iмя можа парушыць усю сучасную беларускую культуру, 
сучасную славу нашага народа, набытую гераiчнай барацьбой i 
цяжкай працай многiх яго пакаленняў. 
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