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КАНЦЭПТЫ "НЕЗАЛЕЖНАСЦЬ", "СВАБОДА", "ВОЛЯ"
I ЭТНАКУЛЫУРНАЯ САМАІДЭНТЫФІКАЦЫЯ БЕЛАРУСАЎ 

У ПЕРЫЯД ВКЛ

Анализируются основные факторы этно
культурного становления белорусов: при
оритеты формирующегося этнического са
мосознания, единство территории, социаль
ный статус языка, религиозная ситуация. 
Культурологические результаты верифици
рованы данными лингвистического анализа 
концептов "независимость", "свобода", "во
ля" в старобелорусском языке.

Priorities of forming ethnic self-conscious
ness, territorial unity, social status of language, 
religious situation -  are analyzed in the article. 
Culturological results are verified with the data 
on linguistic analysis of concepts “freedom", 
"independence” in Old Belarusian.

Фарміраванне беларускага этнасу як самабытнай культурнай супольнас- 
ці ў час існавання Вялікага княства Літоўскага (ВКЛ) адбывалася ва ўмовах 
поліэтнічнай дзяржавы з афіцыйным i рэальным (ва ўсякім выпадку да Люб- 
лінскай уніі) раўнапраўем народнасцей у палітычнай, эканамічнай, побыта- 
вай сферах, развітым мясцовым і рэгіянальным самакіраваннем і спецыфіч- 
ным статусам старабеларускай мовы як дзяржаўнай і літаратурнай. Кам- 
пактнасць пражывання бепарусаў на тэрыторыі ВКЛ, высокі эканамічны і 
культурны ўзровень пры доўгачасовым захаванні мясцовага рэгіянальнага 
самакіравання і раўнапраўнага палітычнага статуса забяспечылі спрыяль- 
ныя ўмовы для сацыякультурнага фарміравання і развіцця беларусаў як са- 
мабытнага этнасу ў супрацоўніцтве з іншымі народамі. Фактычна да Люб- 
лінскай уніі ў агульных рысах завяршаецца фарміраванне беларусаў як 
этнасу са сваёй самасвядомасцю і масавай самаідэнтыфікацыяй як прад- 
стаўнікоў адной культуры.

Натуральна, што этнакультурнае станаўленне і самаідэнтыфікацыя этна
су самым непасрэдным чынам звязаны са спосабам усведамлення такіх па- 
няццяў, як "незалежнасць" і "свабода". Разгледзім больш падрабязна суад- 
несенасць выказаных вышэй тэарэтычных палажэнняў з лінгвістычнымі ха- 
рактарыстыкамі абазначэнняў названых канцэптаў у старабеларускай мове.

3 чатырох старабеларускіх назоўнікаў (вольность, воля, свобода, сво- 
бодность), якія суадносяцца з разумением свабоды, незалежнасці, самай 
мнагазначнай з'яўляецца вольность. Паводле "Гістарычнага слоўніка бела- 
рускай мовы", для слова вольность фіксуюцца наступныя значэнні, звя- 
заныя з аналізуемым канцэптам:

1. Воля, свабода, незалежнасць: К аждый ст» прироженья внненъ есть 
волности своее воронить (КПД, 224, 1551).

Напісанне старабеларускіх тэкстаў і ўмоўныя скарачэнні назваў помнікаў адпавядаюць 
прынятым у "Гістарычным слоўніку беларускай мовы" (Мн., 1982-1985). Курсівам у прыкладах 
выдзелены літары, вынесеныя над радком.
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3 той жа семантыкай ужываюцца лексемы воля і свобода, а таксама менш 
распаўсюджаны дэрыват свободность (гэта яго адзінае значэнне): каждым 
воудет хотети свою волю имФти како ходить господннь тд кь  хощет и 
селАнинь ходит» (Сівіла, 7); Они воюють абы мы в’ свободФ зоставалн 
(Ев. Кал., 3016); не допущдешь люде.и жити во ид* свободностн, дле ихь 
в неволство пригонгдешь и прнневолгдешь (Алекс., 33). Для слова воля 
ўжо ў старабеларускай мове фіксуюцца фраземы вольная воля ‘нічым не 
абмежаваная свабода’; своею волею ‘па сваей волі, добраахвотна’*.

2. Права, прывілегія: Кому тдя вольность не дана, не м леть ты м ь  
людей перееждьчыхь утискдти (КПД, 235, 1554).

У тым жа значэнні ўжываецца i слова свобода: ровидж свобода всем’ 
ов’щее имение всехь (Скар. ДЗ, 3). Вельмі характэрным з'яўляецца ўжы- 
ванне старабеларускіх слоў вольность, свобода ў множным ліку як устой- 
лівае абазначэнне сацыяльна-палітычных праў і прывілей: умыслили есмо 
сь паны рдддлхн нашими и дали правд и вольности всей ЖндовФ 
вышеймененой (АЗР, I, 23, 1388). Пра важнасць свабоды такога кшталту 
для тагачаснага носьбіта мовы сведчыць і фразеалагізаванае спалучэнне 
названых лексем: W hbij всихь волносте’ свеволы за вода/ла корЬ’ны 
полское ^чдсннкн и б ы т  зид’дуемь (Прыв., 109, 1569), а таксама наяў- 
насць у старабеларускай мове ўстойлівых спалучэнняў з іншымі дэрыва- 
тамі кораня вол-: вольный голос ‘свабода выказвання’, вольное мовенье 
‘свабода даводзіць у судзе’.

3. Вызваленне ад павіннасцей, абавязкаў, якіх-небудзь абставін: Водность 
мещдномь Кіевскнл\ь о ть  ддванья м ы та, вечностью (АЗР, i, 173, 1497).

4. Самастойнасць, неабмежаванасць у дзеяннях: О здруки за ндрушене 
того листу довроволного опнсу твоего дала дей есн севе вольност 
позвать до которого кольвекь вряду (АВК, XXXII, 63, 1596).

5. Права выбару, права дзейнічаць па ўласнай волі: Приходили к ндмь 
жалобы... о проводь и поховАнье i ьлд мертвого..., о водность исповФди 
и освященья масла (АЗР, II, 398, 1544).

Слова вольность перадае таксама семантыку 'жаданне', якая дае яшчэ 
два значэнні, апасродкавана звязаныя з канцэптам "свабода, незалежнасць":

1. Парушэнне агульнапрынятых правілаў, адступленне ад нормы: До
такое здсе водности іазыка прншод, нж шиаиа волше ннж выло потревд 
мнловаль (36. 255, 1396-140).

2. Моц, упада: рнмлідне... ^рдднлн, жевы #же Цареве такой водности 
и владзы над ними лгЬт не мФлн (Рым., 80).

У лексеме воля сема 'жаданне' выражана мацней і рэалізуецца ў боль- 
шай колькасці кантэкстаў, у тым ліку і ва ўстойлівых спалучэннях наполни- 
ти волю свою 'выканаць жаданне', воля остатняя 'перадсмяротнае пажа- 
данне'. Канцэпт "свабода" рэалізуецца ў дадзенай лексеме ў значэннях, зга- 
даных вышэй, а таксама -  ’вызваленне ад прыгоннай залежнасці ці выка- 
нання розных павіннасцей' (О волі колі лань кметю волю даетъ (АЗР, I, 41, 
1490)); іншыя ж значэнні слова воля ('свядомае і мэтанакіраванае рэгуля- 
ванне чалавекам сваей дзейнасці'; 'улада, права' -  вода Царей с^ть оустд 
справедднвАА (Скар. ПС, 26); 'дазвол, згода' -  много смердовь из одног 
седа да др^гогд села не moiV t  вез волн панд своего нтн (Bicn., 7); 
'вольная служба' -  три чодовекн новыхь, во води не седели трехь годч», 
а два выседели (КЗ, 161, 1490)) звязаны з семантыкай 'жаданне' i не маюць 
непасрэднага дачынення да канцэпту "свабода, незалежнасць".

Прыклады ўжывання лексемы воля ўзяты з Тістарычнага слоўніка беларускай мовы" (Мн., 
1985, IV); свобода, свободность -  з картатэкі названага слоўніка.

33

This document has been 
edited with Infix PDF Editor 
- free for non-commercial use.

To remove this notice, visit: 
www.iceni.com/unlock.htm

http://www.iceni.com/unlock.htm


Мовазнаўства

Аднак наяўнасць у старабеларускіх словах вольность, воля значэння 
'жаданне', шырокая ўжывальнасць слоў у гэтым значэнні і звязанасць дадзе- 
най семантыкі з усёй сістэмай значэнняў названых полісемантаў мае яшчэ 
адзін аспект: на гэтай падставе можна зрабіць вывад пра важнасць для 
беларуса часоў Вялікага княства Літоўскага не толькі паняцця сацыяльна- 
палітычных свабод, але і асабістай, індывідуальнай свабоды: Бы/мм/тоть 
,межъ неволникн \Я тое стостн, кды;к на кжй’ю пошлювены// не
,может выти т о т ь , которыл/ свободы не .млеть, дле ест’ чужон .моцы 
подданы«  (Навука, 143). 3 другога боку, тэта свабода мае ўнутраныя, ма- 
ральна-этычныя абмежаванні, звязаныя з такімі характэрнымі рысамі мен- 
тальнасці беларуса таго часу, як адсутнасць агрэсіўнасці і на побытавым, і 
на палітычным узроўні, рэлігійнасць, асцярожныя адносіны да ўсякіх край- 
насцей. Гэта вельмі выразна дэманструецца такімі кантэкстамі, як: 
А вг^сти«  ст. во/іност дво свобод^ людсі^ю быдліатю, a л&ску бжинз 
Фздцовн которы’ на ннлгь Фз а н г  прировнывдет (Выкл., 134). Паняцце 
свабоды можа асацыіравацца нават з непажаданымі злоўжываннямі ёю: 
Гды и,к Бороннш'ь .м'кти гроше’, которые c yteap^ o широкими воротд.ми 
до вшелякое свободы, дле если И w которые се тепе/) вонлгь жевы 
до .мондстырд не шли (36. 107, 193-1936).

Такое негатыўнае пераасэнсаванне семантыкі 'свабода' ў словах воль
ность (гл. вышэй) і асабліва свобода звязана з хрысціянскім светапогля- 
дам, што пацвярджаецца шматлікімі кантэкстамі, дзе слова свобода разуме- 
ецца як вынік далучэння да хрысціянства (Хрстъ поганы.и погивель 
невольны,к свобода хР*- > ь невчены.и ,uoYApocTb Бездконны.м'ь законж-  
Чэц. 216), як свабода ад д'ябальскай спакусы, ад граха (шнъ вен желФзд
гре\А ндшег рдстерзАлъ и cboboaoy w дыавола члвчю poAOY дал -  
Чэц. 1156). Менавіта з гэтай прычыны ў якасці свободителя, які даруе 
свободу, у старабеларускіх тэкстах часцей выступав Хрыстос. У выніку 
гэтага свабода можа трактавацца як празмерная вольнасць, праціўная Богу 
і хрысціянскай рэлігіі, разбэшчанасць, гл. кантэксты вышэй, а таксама:
Который CB0B0AY W rp'fexA oyaiobhb’luh, свободы злость покрывдючое не 
шЬ’кдетъ. Але ідко слЬ’гд Бжій, Бжіе ErV в’продт ГОддв’ши, и e.uV 
с^инене и BrLpV вцдле здховдвши (Карп. Каз. I, п. 10). I безумоўна, 
індывідуапьная свабода, пры ўсёй яе важнасці, аніяк не можа быць роўнай 
па значнасці хрысціянскім вартасцям, такім як рахманасць, сціппасць, па- 
сяухмянасць, пакорлівасць.

Сказанае вышэй дазваляе зрабіць выснову, што ў старабеларускай мове 
семантыка слова свобода бяднейшая, чым слова вольность. Hi адна з раз- 
гледжаных лексем не мае дыферэнцыраванага значэння 'нацыянальная не- 
залежнасць'; акцэнтаваныя значэнні 'сацыяльна-палітычныя свабоды i пра
вы', 'індывідуальная свабода, забяспечаная грамадзянскімі свабодамі i пра
вам!', 'магчымасць выбару (рэлігійнага, сацыяльнага і інш.)'. У старабеларус
кай мове адсутнічае i спецыяльная лексема, якая абазначае дзяржаўную 
незалежнасць у сучаснай беларускай мове, -  незалежнасць.

Комплексны аналіз этнакультурнага станаўлення беларусаў у межах Вя- 
лікага княства Літоўскага і моўных фактаў, непасрэдна звязаных з такім ста- 
наўленнем, дазваляе даць разгорнутую лінгвакультуралагічную характарыс- 
тыку нашых продкаў як адзінага самабытнага этнасу і вызначыць асноўныя 
перадумовы яго фарміравання.

Распаўсюджанне старабеларускай мовы ўжо ў часы Альгерда 
(1345-1377) было вельмі важным (на той момант асноўным) фактам сцвяр- 
джэння этнакультурнай самасвядомасці беларусаў. Да нас не дайшло ні- 
воднага дакумента на тагачаснай літоўска-жмудскай мове, у той час як усе 
тры статуты напісаны па-беларуску. Шэраг даследчыкаў (прыхільнікаў "вялі-
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карускай канцэпцыі") лічылі, што гэта мова -  толькі мадыфікацыя рускай, 
адмаўляючы ёй у спецыфічнасці і самабытнасці. Гэта меркаванне лёгка аб- 
вяргаецца наступным фактам: для выдання ў Маскве трэцяга Статута Вялі- 
кага княства Літоўскага спатрэбіўся яго пераклад, у чым не было б аніякай 
неабходнасці, калі б ён быў напісаны па-руску.

Тэрыторыя фарміравання беларусаў на працягу стагоддзяў у асноўным 
была і тэрыторыяй далейшага пражывання этнасу, што не магло не паўплы- 
ваць самым станоўчым чынам на рост самасвядомасці і самаідэнтыфікацыі 
народа, пачынаючы ўжо з перыяду Вялікага княства Літоўскага, калі аўтаном- 
ны характар беларускіх зямель быў забяспечаны на дзяржаўным узроўні.

Аднак з прычыны спрыяльных для беларусаў сацыяльных і палітычных 
умоў іх існавання ў складзе Вялікага княства Літоўскага (добрае часта 
ўспрымаецца як нармальнае і не фіксуецца свядомасцю -  ні індывідуаль- 
най, ні калектыўнай) ідэя неабходнасці ўласнай нацыянальнай дзяржаўнасці 
не знайшла свайго выражэння ні ў першых беларускіх асветнікаў, ні ў бе- 
ларускай самасвядомасці той эпохі. Гэта рыса беларускага менталітэту ў 
далейшым негатыўна паўплывала на беларусаў і іх самаідэнтыфікацыю, 
але ў той жа час яна сфарміравала ў беларускім менталітэце гістарычна- 
пазітыўную тэндэнцыю да паўнацэннага этнічнага і сацыякультурнага быцця 
ў складзе шматнацыянальных дзяржаў. Гэта тэндэнцыя, хоць яна выклікана 
новымі ўмовамі і існуе ў новых умовах, праяўляецца і ў наш час. Вышэй 
прадэманстравана адсутнасць сувязі ідэі свабоды з ідэяй дзяржаўнай неза- 
лежнасці на матэрыяле старабеларускай мовы: дыстрыбуцыя лексем сво
бода, воля, вольность, якія абазначаюць канцэпт "свабода", не ўказвае на 
сему 'дзяржаўная незалежнасць' у семантыцы гэтых слоў.

Азначаная этнакультурная сітуацыя адлюстроўваецца і ў шматлікасці 
этнонімаў прабеларусаў, якія ўжываліся ў Вялікім княстве Літоўскім. Тэрмін 
"русіны" аб'ядноўваў пераважна прыхільнікаў "рускай веры" і насельніцтва 
мясцін, якія калісьці ўваходзілі ў склад Кіеўскай Ryci; тэрмін "літвіны" -  ва 
ўсякім выпадку ўжо з XV-XVI ст. -  галоўным чынам дзяржаўную прына- 
лежнасць: пра гэта сведчаць такія састаўныя энтонімы, як "літвіны рускага 
роду", "літвіны рускай веры", "літвіны грэчаскага закону людзі". 3 XVI ст. у 
штодзённую практыку ўваходзіць аналагічная назва "літвіны-беларусцы" 
(варыянты: "літвіны-беларусы", "літоўскія беларусы").

Пра поліканфесійнасць Вялікага княства Літоўскага і яго беларуска-моў- 
нага насельніцтва ў тым ліку трэба сказаць асобна. Рэнесансная ідэя вера- 
цярпімасці была надзвычай лёгка ўспрынята і знайшла водгук у сэрцах жы- 
хароў Вялікага княства Літоўскага з прычыны іх рознай нацыянальнай пры- 
належнасці і веравызнання. Тэзіс “Бог адзін, а вера розная” пацвярджаўся 
неабходнасцю пошукаў месца лад сонцам для ўсіх моў і народаў і іх поўнага 
раўнапраўя: вышэй адзначалася, што самым ужывальным значэннем ста- 
рабеларускіх слоў вольность, свобода было 'магчымасць выбару (рэлігій- 
нага, сацыякультурнага і інш.)'.

Для выпрацоўкі беларускай этнакультурнай самасвядомасці ў той мо- 
мант былі істотныя як кантакты з іншымі народамі, якія непасрэдна ўва- 
ходзілі ў склад Вялікага княства Літоўскага, так і з народамі-суседзямі, па- 
колькі самаідэнтыфікацыя членаў любога этнасу -  гэта і супастаўленне сябе 
з Іншым, і погляд Іншага на сябе. Толькі ў гэтых узаемазвязаных аспектах і 
можа сфарміравацца канстантны самавобраз, а таксама развіцца адэкват- 
ная самаацэнка прадстаўнікоў этнасу. Акрамя таго, ідэя верацярпімасці 
была параўнальна легка засвоена з той прычыны, што беларуская рэлігій- 
ная думка здаўна грунтавалася на паганскіх уяўленнях, што пранікпі ў 
хрысціянства і забяспечылі быццё рэлігіі для гістарычнага беларуса з боку 
этычнага, а не тэалагічнага яе абгрунтавання, дзякуючы чаму яго значна 
менш цікавілі містычна-правідэнцыяльныя элементы рэлігіі, чым яе мараль-
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на-этычны бок. Менавіта такім яе ўспрыманнем тлумачыцца разгледжанае 
вышэй разумение свабоды як выніку далучэння да хрысціянства (Свободы 
ДХ* Стго прдгнутн -  Бес. Мак., л. 17), як бязгрэшнасці, чысціні (Це/жовъ 
стал телес т^ю  евдлгелию читает, жевы ГО свободы грешеннА 
СЭстрдшилт» -  36. 259, 3276), a таксама -  у выпадку злоўжывання асабістай 
свабодай -  як недазволенай неабмежаванасці ў дзеяннях і нават разбэшча- 
насці: Cd,йовлдстіе: Од.иоводндд водность, довроволндА водность, 
водндА вола (Бяр., 142); ІС слдбд: покой, й т іу іц е н е , позволена, волност’, 
pocntfcTd (Бяр. 199).

У спецыфічных умовах Вялікага княства Літоўскага ідэя верацярпімасці 
(аб чым сведчыць распаўсюджанасць у старабеларускай мове спалучэнняў 
тылу волность йсповіідй) садзейнічала замацаванню такога аспекту бела- 
рускага менталітэту, як цярпімасць нацыянальная і сацыяльная, што з таго 
часу з'яўляецца адной з найбольш прывабных рыс беларускага народа.

Але ў гэтай поліканфесіянальнасці не толькі Вялікага княства Літоўскага 
ўвогуле, але і канкрэтна беларускага народа была і негатыўная тэндэнцыя, 
якая выразілася ў тым, што беларусы ў тэты час і нават пазней так і не 
набылі адзінага этноніма -  выключна важнага кампанента этнічнай сама- 
ідэнтыфікацыі: праваслаўныя працягвалі называць сябе "русічамі" ці "русі- 
намі", а тыя, хто прыняў каталіцтва, -  "літвінамі" (г. зн. такім самым чынам, 
як і літоўска-жмудскае насельніцтва). Аднак можна досыць абгрунтавана 
меркаваць, што размытасць этнаканфесійных перакананняў сама па сабе 
не была прынцыповай перашкодай для развіцця беларускага этнасу як 
адзінага этнакультурнага цэлага. Тым не менш адзначым, што менавіта ў 
гэтым зыходны пункт уласцівага беларусам успрымання сябе як медыятара, 
разумения сваёй спецыфікі не як абсалютнай "іншасці", самастойнасці і, 
значыць, незалежнасці і свабоды, а праз ролю пасрэдніка, правадніка.

Сказанае вышэй пацвярджаецца тым, што ў адукаванай часткі грамад- 
ства ў Вялікім княстве Літоўскім узнікае і зацвярджаецца разумение, што са- 
цыяльнае і культурнае развіццё немагчыма без арыентацыі на агульна- 
еўрапейскую культуру і агульнаеўрапейскую цывілізацыю, а ўстаноўка на 
захаванне і развіццё ўласнай самабытнасці дапаўняе гэту ідэю не менш 
ясным разумением неабходнасці бі-арыентацыі -  на Захад (Еўропа) і на 
Усход, г. зн. на Русь (у адносінах да праваслаўя і традыцый пісьменнасці). 
Тэта бі-палярная арыентацыя, трансферная ўстаноўка на культурным, палі- 
тычным і бытавым узроўнях сацыяльных адносін паступова становіцца спе- 
цыфічнай рысай этнічнай самасвядомасці беларусаў, якая ў той ці іншай 
форме існуе на працягу ўсёй нашай этнічнай гісторыі і ў значнай ступені 
прадвызначае адпаведны этнакультурны вобраз.

Ідэя асобы-грамадзяніна з'явілася ў менталітэце беларусаў у той жа час 
(XV -  першая палова XVI ст.). З'яўленне гэтай рэнесанснай ідэі супала з 
працэсам фарміравання беларускага этнасу і выпрацоўкі нацыянальнай са- 
масвядомасці яго прадстаўнікоў. Яна таксама была засвоена досыць лёгка, 
паколькі вышэйшыя і сярэднія слаі беларускага грамадства карысталіся ста
тусна замацаванымі асабіста-саслоўнымі правамі, якія поўнасцю адсутнічалі 
Ў Маскоўскай Pyci (аб гэтым сведчыць пашыранае ўжыванне ў стара
беларускай мове слоў вольность, свобода ў множным ліку як устойлівае 
абазначэнне сацыяльна-палітычных праў і прывілей: ...от прдвъ свобода и 
водносте’ шдехетсKHXrL... звудоваледп» церковь въ нлгЬнью .иоили» 
С.иолевнцкнлгь (Арх. 36. I, 5-6, 1507). Арганічнасць ідэі асобы-грамадзя- 
ніна, яе праў i свабод для беларуса перыяду Вялікага княства Літоўскага 
пацвярджаецца праведзеным вышэй лінгвістычным аналізам фактаў стара
беларускай мовы: найбольш ужывальным значэннем старабеларускага сло
ва вольность з'яўляецца 'воля, свабода, незалежнасць (асабістая)'. Акрамя
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таго, адукаваны беларус таго часу не ў апошнюю чаргу ўспрымаў сябе гра- 
мадзянінам вялікай дзяржавы, чые правы былі падмацаваны агульнай пра- 
вавой і палітычнай культурай.

3 другога боку, грамадзянства асобы заўсёды звязана з ідэяй з'яднанасці 
дадзенага індывіда з іншымі грамадзянамі, што ў складаных гістарычных 
умовах з'яўляецца і ідэнтыфікацыйнай падтрымкай асобы, і спосабам сама- 
захавання этнасу як грамадскага цэлага. У значнай ступені іменна ідэя "гра- 
мадзянскага патрыятызму" падштурхвала беларусаў да дзейнасці на ніве 
нацыянальнага адраджэння на розных этапах існавання этнасу (асабліва ў 
сітуацыях бездзяржаўнасці). Яна ж стала асноўным кампанентам беларус- 
кага "міфа аб залатым веку", пры дапамозе якога любы народ падтрымлівае 
ўласную пазітыўную самаацэнку. Невыпадкова "залатым векам" для бела- 
рускага народа да сённяшняга дня застаецца эпоха Вялікага княства 
Літоўскага.

Такім чынам, у разгледжаны гістарычны перыяд фарміраванне беларус- 
кага этнасу адбывалася на арганічнай і перспектыўнай аснове і да Люблін- 
скай уніі ў асноўным было завершана.
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