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НЕВЯДОМЫ НАРЫС ПЯТРА БЯССОНАВА ПРА БЕЛАРУСЬ

Исследуется содержание неопубликован
ного очерка ГІ.А. Бессонова «История Бело
русского края, ее потребность и возмож
ность». Рассмотрен комплекс проблем, свя
занных с анализом научно-публицистичес
кого наследия, известного исследователя 
русского и белорусского фольклора.

The contents of unpublished essay «History 
of Belorussian land, its necessity and oppor
tunity- by P.A. Bessonov is analysed. The set of 
problems connected with the analysis of scien
tific publicist heritage of a famous researcher of 
Russian and Belorussian folklore is examined.

Беларуская праблематыка ў публіцыстычнай спадчыне Пятра Аляксееві- 
ча Бяссонава (1828-1898), буйнейшага даследчыка рускага і беларускага 
фальклору, займае значнае месца. Некаторыя яе аспекты ў межах навуко- 
вых зацікаўленасцей даследавалі А. Пыпін, С. Венгераў, А. Турцэвіч, I. Ягіч, 
А. Цвікевіч, Я. Станкевіч, М. Улашчык, Н. Гілевіч, I. Цішчанка, А. Ліс.

Упершыню пра неабходнасць сістэмнага вывучэння духоўнай культуры 
беларусаў П. Бяссонаў заявіў яшчэ ў 1863 г. шэрагам артыкулаў, прысве- 
чаных гэтай праблематыцы і апублікаваных у маскоўскай газеце «День» у 
70-я гг. XIX ст. Аше асноўнай крыніцай для аналізу навуковых і грамадска- 
палітычных поглядаў П. Бяссонава да нядаўняга часу заставалася яго прад- 
мова да зборніка «Белорусские песни с подробным объяснением их 
творчества и языка, с очерками народного обряда, обычая и всего быта» 
(1871). Між тым самымі буйнымі публіцыстычнымі творамі П. Бяссонава па 
беларускай праблематыцы з’яўляюцца тэксты, напісаныя ў пачатку 70-х гг. 
XIX ст., «Сепаратизм в Северо-Западном крае. Рассказ очевидца« i «Исто
рия Белорусского края, ее потребность и возможность» (далей -  «Псторыя 
Беларускага краю». -  А. Г.). Яны захаваліся ў рукапісах і знаходзяцца ў 
Расійскай Дзяржаўнай бібліятэцы. (Мікрафільм -  у адцзеле рэдкіх кніг і 
рукапісаў Цэнтральнай навуковай бібліятэкі імя Я. Коласа HAH Беларусь) 
Названыя працы раней не ўводзіліся ў навуковы ўжытак і фактычна былі 
адчужаныя ад шырокай навуковай і культурнай практыкі. Азнаямленне з імі 
дапаможа цэласнаму асэнсаванню сацыяльна-культурных працэсаў на Бе- 
ларусі другой паловы XIX ст.

Рукапіс «Псторыя Беларускага краю» займае 67 старонак. На першай 
старонцы захавальнікамі пазначана: «Крайнія бакі аркушаў надарваныя. Па 
баках рукой П. Бяссонава напісана “чарнавік"». 3-за пашкоджанняў шэраг 
месцаў рукапісу недаступны для чытання. Выпраўленні, закрэсленні аўтара 
сустракаюцца параўнальна нячаста. Тэкст амаль не структураваны: не
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падзяляецца на часткі, не вылучаюцца і абзацы на пераважнай большасці 
старонак. Твор, па сутнасці, з’яўляецца накідам асноўных думак будучай 
працы.

3 уласцівай жанру нарыса сінтэтычнасцю ў «Гісторыі Беларускага краю» 
спалучаецца гістарычна-дакументальная аснова, публіцыстычная завостра- 
насць і мастацкасць. Аўтар свядома лазбягае «параграфа, рубрыкі, тэрміна, 
тэхнікі», якія, як ён лічыць, толькі ствараюць «схаластычную форму», але не 
садзейнічаюць глыбокаму адлюстраванню зместу. 3 падкрэсленай пафас- 
насцю П. Бяссонаў імкнецца перадаць «дух і жыццёвасць» сваіх думак. «Вот 
минута, когда Россия должна вернуться на Юго-Запад и своим влиянием 
спасти свое достояние, возобновить, поддержать и укрепить свои права, 
поднять немощных в борьбе меньших братий, дойти победоносно до 
пределов Запада и наложить на все свою полноправную руку» (Бяссонаў 
[каля 1870-1873], 3) (тут i далей тэкст падаецца на мове арыгіналу. -  А. Г.).

Імкненню стварыць аб’ектыўны малюнак гісторыі і сучаснасці беларус
кага краю адпавядае своеасаблівы універсалізм інтарэсаў аўтара. Аднак 
пры гэтым назіраецца вельмі суб'ектыўны падыход пры адборы матэрыялу. 
Аўтарская логіка падачы фактаў, часам супярэчлівасць выкладання думак, 
якая суправаджаецца эмацыянальнасцю ацэнак, адмысловая вобразнасць, 
у некаторай ступені эклектызм -  вызначальныя рысы бяссонаўскага стылю.

Гісторыка-этнічная канцэпцыя Беларусі -  адна з галоўных тэм, якую 
П. Бяссонаў бярэцца развіваць з самага пачатку. Знайсці гістарычную ісціну, 
вызначыць, дзе ў беларусаў «спрадвечнае», «племянное», а дзе -  іншарод- 
нае, «нанасное», аўтар справядліва мяркуе праз «разъяснение вопросов 
языка и племени, народного творчества и литературы» (Бяссонаў [каля 
1870-1873], 4). Тады, лічыць ён, нават пры наяўнасці адрозненняў у пытан- 
нях веры, адукацыі і мовы будзе магчыма негвалтоўнае аб’яднанне народаў 
у адзінае цэлае на славянскай глебе пад эгідай адзінай магутнай дзяржавы 
-  Вялікай Pyci. Але зараз у «беларускім пытанні» сутыкаюцца інтарэсы 
Захаду і Усходу, супрацьпастаўляюцца дзве веры з прамежкавай уніяй, дзве 
мовы з прамежкавымі гаворкамі.

Аўтар неаднаразова акрэслівае менавіта сацыяльна-палітычную матыва- 
цыю свайго даследавання і як тыповы славянафіл шукае доказаў вяліка- 
дзяржаўных тэорый. У 1870-я гг. ён вымушаны канстатаваць, што ўплыў 
Польшчы на Малую і Белую Русь, а адтуль i на Расію, быў вельмі значным, 
у той час як «с нашей Великорусской стороны сделано еще не так много 
верных шагов на Юго-Запад» (Бяссонаў [каля 1870-1873], 3).

А. Пыпін, адзін з найбольш строгіх крытыкаў П. Бяссонава, лічыў, што 
пры ўсёй своеасаблівасці яго народніцкіх поглядаў вучоны служыў сваей 
справе высакародна: у яго шмат праўдзівых прызнанняў і «справядлівае 
разумение рэчаў у заходнім краі» (Пыпйн 1892, IV, 143). Аб тым, што 
П. Бяссонава як адукаванага дзеяча абурала русіфікатарская палітыка 
мураўёўскай адміністрацыі Паўночна-Заходняга краю, пісалі I. Ягіч (гл. Ягйч 
1910), А. Цвікевіч (гл. Цвікевіч 1922), Я. Станкевіч (гл. Станкевіч 1943), 
М. Улашчык (гл. Улащик 1973), A. Jlic (гл. Jlic 1997).

На старонках «Гісторыі Беларускага краю» рысы «беларускага племені» 
аутар параўноўвае з характарыстыкай «маларасіянаў», матывуючы свой 
пункт погляду агульным перыядам у гісторыі беларускага і ўкраінскага на- 
родаў, звязаным з панаваннем Польшчы. Украінцы ў параўнанні з белару- 
самі, на думку славянафіла, «несравненно племенитее и несравненно 
своеобразнее, а потому крепче и гораздо самобытнее» (Бяссонаў [каля 
1870-1873], 12), таму што на ix не адбіўся ўплыў палякаў у такой ступені, як 
на беларусах.

Славянафілы, як і прадстаўнікі міфалагічнай школы 50-60-х гг. XIX ст., 
сярод помнікаў вусна-паэтычнай народнай творчасці асаблівае значэнне 
надавалі старажытным эпічным творам. Былінны эпас П. Бяссонаў называв
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галоўнай гістарычнай крыніцай, летапісам мінулага. Менавіта думы, жанр 
вусна-паэтычнай творчасці ўкраінцаў, на думку аўтара, выхоўвалі гэты 
народ у доўгай барацьбе і фарміравалі рысы яго характару.

Зусім іншая сітуацыя складалася на Белай PycL Характар беларускага 
краю, «бядотны і недастатковы», вымагаў падтрымкі звонку, што, на думку 
аўтара, пацвярджаецца адсутнасцю ў вусна-паэтычнай народнай творчасці 
гераічнага быліннага эпасу. «Собственно Белорусская ветвь -  поселяне: 
малорослые, сероглазые, белокурые, племя измельчавшее и захудавшее» 
(Бяссонаў [каля 1870-1873], 15). Беларусь!, паводле П. Бяссонава, уяўля- 
юць сабой адгалінаванне рускага этнасу, трансфармаванае чужароднымі 
(Польскім і Літоўскім) уплывамі. Ім як асобнай супольнасці ўласціва агуль- 
насць мовы і традыцыйнай культуры. Самасвядомасць беларусаў не сфар- 
міравалася з-за шэрага аб'ектыўных і суб’ектыўных прычын. «Энергия на
ступательная, двигающая вперед, уже исчерпана. Смирение, привычка к 
унижению, склонность к безразличному терпению, близкая к отчаянию, -  
все это проглядывает чаще во взоре и внешности, удостоверяет вместе с 
тем, что племя исстрадалось, изнемоглось в долгой неравной борьбе» 
(Бяссонаў [каля 1870-1873], 15). Не пазбягае П. Бяссонаў заўваг аб бедна- 
сці прыроды беларускага краю.выказаных у ранейшых сваіх працах. «Боло
та и леса, малая или дурная распашка, хлеб, своим качеством вошедший в 
пословицу, частые опасности голода, малочисленный и мелкий скот, хрони
ческие болезни многих местностей» (Бяссонаў [каля 1870-1873], 15).

Аўтар робіць спробу схематычна абмаляваць старажытны перыяд Бела
русь «Чем же оповестила себя история Белой Руси после географического 
размещения здесь Белой ветви Русского племени и первой государствен
ности, наброшенной на край удельными Рюриковичами?» (Бяссонаў [каля 
1870-1873], 16). П. Бяссонаў выяўляе веданне пэўных звестак з гісторыі 
Беларусі перыяду феадальнай раздробленасці. У прыватнасці, ён узгадвае 
Полацкае княства, якім кіравалі прадстаўнікі полацкай лініі дынастыі Руры- 
кавічаў. Перыяд незалежнай сярэднявечнай дзяржавы ВКЛ, Люблінская унія 
(1569), Брэсцкая царкоуная унія (1596), утварэнне Рэчы Паспалітай скла- 
даюць, згодна П. Бяссонаву, гісторыю дзяржаўную, палітычную, знешнюю. 
«А меж тем внутренняя жизнь этого Литовского или Литовско-Польского го
сударства шла сама про себя и оставалась Белорусскою в местном наре
чии, языке господствующего населения, литературе и быте» (Бяссонаў 
[каля 1870-1873], 17). Пад Літвою хавалася само імя Белай Pyci1 зазначае 
аўтар, а з'явілася яно менавіта пры аслабленні дзяржаўных форм і палітыч- 
нага жыцця Польшчы, а не ў выніку польскага паўстання і прапаганды.

Прычынай таго, што Беларусь не здолела забяспечыць сабе дзяржаў- 
насць i была цапкам паглынута «дзяржавай чужога кораню», П. Бяссонаў 
называв Люблінскую унію (1569). Акт Брэсцкай уніі (1596), паводле яго, меў 
толькі царкоўнае значэнне, бо ў выніку была ўтворана уніяцкая царква, 
дзейнасць якой суправаджалася рэлігійным супрацьстаяннем і барацьбой. 
Аўтар тэорыі «заходне-русізму» вядомы беларускі вучоны А. Цвікевіч лічыў 
меркаванні П. Бяссонава пра націск польскай дзяржавы на этнічную сама- 
бытнасць беларусаў, які распачаўся пасля Люблінскай уніі (1569), цалкам 
слушнымі і справядлівымі. Адзначым, што ў часы П. Бяссонава падобныя 
думкі былі мала каму вядомымі, таму А. Цвікевіч ставіць значнасць яго прац 
у адзін шэраг з заслугамі Г. Каніскага, праваслаўнага царкоўнага, грамад- 
скага дзеяча XVIII ст., I. Барычэўскага-Тарнавы, гісторыка, археографа, 
фалькларыста 40-50-х гг. XIX ст., а таксама П. Кірэеўскага і П. Баброўскага 
(гл. Цвікевіч 1922)

«Залатым векам Беларусі» П. Бяссонаў, збіральнік рукапісаў, знаўца па- 
лемічнай літаратуры, называв XVII ст. У вобразна-публіцыстычнай форме 
ён спрабуе акрэсліць рысы позняга Адраджэння з яго рэфармацыйна-гума-
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ністычным духам і ўплывам на развіццё культуры беларускіх зямель 
XVII-XVI11 ст. «XVII век на всем протяжении Белой и сопредельной Малой 
открывает нам поразительное, небывалое зрелище. Как бы сверхъестест
венным манием весь край представляется нам покрытый православными 
святынями, цветущими церковными приходами, обширными монастырями, 
при тех и других -  братства... Деятели не только ревностные, но и образо
ванные, ученые всей ученостью того времени нисколько не уступавшей 
Западу» (Бяссонаў [каля 1870-1873], 20). Неаднаразова П. Бяссонаў вярта- 
ецца да тэмы праваслаўных царкоўных брацтваў, якія ў XVII ст. на Беларусі 
дасягнулі вышэйшай ступені свайго развіцця. (Дзякуючы Магдэбургскаму 
праву, якое давала магчымасць для іх шырокай арганізацыі, моцныя і 
багатыя брацтвы былі вядомыя ў многіх беларускіх гарадах.) П. Бяссонаў 
піша аб развіцці на беларускіх землях летапісання, юрыдычна-дзелавой 
пісьменнасці на старабеларускай мове, адукацыі, выдавецкай справы, 
тэатральнага і музычнага мастацтваў: «Множество школ, центров умствен
ной деятельности, пропасть библиотек, обильные печатные издания, еще 
более драгоценных рукописей, актов политических и гражданских» 
(Бяссонаў [каля 1870-1873], 20). Ён вылучае постаць князя К. Астрожскага, 
які заснаваў Акадэмію, дзе развівалася кнігадрукаванне, вывучалася музыка 
i харавыя спевы, што мела вялікае значэнне для пашырэння асветы сярод 
насельніцтва.

Не мог застацца па-за ўвагай аўтара перыяд барацьбы ўкраінскага наро
да супраць польскіх феадалаў у сярэдзіне XVII ст. Казацкае паўстанне 
1648 г. пад кіраўніцтвам Багдана Хмяльніцкага на Украіне, як піша П. Бяс- 
сонаў, адгукнулася i на Беларусь У шарагах паўстанцаў была значная коль- 
касць сялян-уцекачоў з Беларусь Паўстанне Б. Хмяльніцкага захапіла паўд- 
нёва-ўсходнюю частку Беларусі, яго падтрымлівалі сяляне і ніжэйшыя 
пласты мяшчанства. Па словах П. Бяссонава, тэта было «...белорусское 
население, в единстве Православия поднятое на сопротивление Польскому 
обществу, народу и пропаганде» (Бяссонаў [каля 1870-1873], 21).

Прасочваючы далей ход гістарычных падзей, П. Бяссонаў піша аб трох 
падзелах Рэчы Паспалітай і ўваходжанні беларускіх зямель у Расійскую 
імперыю. На працягу XIX ст. узмацнялася «...взаимодействие (беларусаў. -  
А. Г.) с уже близкими теперь Москвой и Великой Русью не на государствен
ном уровне, а в народных, общественных связях, в единстве Православия» 
(Бяссонаў [каля 1870-1873], 21). Тэта садзейнічала, як лічыць маскоўскі 
славянафіл, некатораму адраджэнню «беларускага племені», узняццю мяс- 
цовага элемента. Аднак 30-50-я гг. XIX ст. аўтар называв эпохай найглы- 
бачэйшага маральнага запрыгоньвання Малой i Белай Pyci Польшчай.

Сапраўды, пасля падаўлення паўстання 1830-1831 гг. у Паўночна-Заход- 
нім краі захоўваліся моцныя апазіцыйныя настроі. I, як піша М.Доўнар- 
Запольскі, урад вырашыў змагацца «з духам краю» і ператварыць тэты дух у 
рускі, «...у гэтым была яго асноўная памылка: усе ўрадавае насельніцтву 
здавалася рэакцыйным, усё польскае -  прыгнечаным і ліберальным. 
Адсюль цікавасць у краі да польскай культуры не толькі не зменшылася, але 
нават вырасла» (Доўнар-Запольскі 1994, 270). У гэтым гістарычным моман- 
це П. Бяссонаў бачыць аналогію з грамадска-палітычнай сітуацыяй на Бела- 
русі ў 60-70-я гг. XIX ст. Каб усталяваць і ўтрымаць у Паўночна-Заходнім 
краі расійскую ўладу, неаднаразова падкрэслівае ён, патрэбна не «русіфіка- 
цыя ў мундзіры жандара», але стаўка на мясцовае беларускае. «Не поли
тическое, но народное слияние Руси Малой и Белой с Великой помогло бы 
очиститься навсегда от Полонизма, Латинства, Католичества и Протестант
ства, обновить порванную нить древнерусских преданий, научиться в сбли
жении с Греками, понять историческое значение народа и народности» 
(Бяссонаў [каля 1870-1873], 23). Такая своеасаблівая славянафільская
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тэорыя, якую мы можам назваць тэорыяй краёвага аўтанамізму, прапаган- 
давалася П. Бяссонавым, пры гэтым ён старанна падкрэсліваў, што далёкі 
ад палітычнага сепаратизму.

Гісторыка-публіцыстычны нарыс пра Беларусь павінен быў, на думку 
П. Бяссонава, не толькі запоўніць прабелы ў даследаваннях тагачасных 
расійскіх навукоўцаў па беларускай тэматыцы, але і выразна пазначыць 
сацыяльна-палітычныя праблемы Паўночна-Заходняга краю. Сярод адзна- 
чаных аспектаў П. Бяссонаў вылучаў неабходнасць рэагаваць на сепара- 
тысцкія настроі, развіваць рускую навуку, культуру і адукацыю, умацоўваць 
праваслаўе.

Сацыяльна-палітычная і гістарычная канцэпцыя Беларусі, што грунтава- 
лася на дзяржаўнай, акрэсленая П. Бяссонавым, была не паслядоўнай, не 
вычарпальнай. Яна з’явілася сведчаннем засваення аўтарам славянафіль- 
скай тэорыі, адлюстроўвала яго рамантычнае служэнне праславянскай 
мінуўшчьіне і архаічнай народнай культуры. Аднак працы П. Бяссонава 
спрыялі развіццю публіцыстыкі і народазнаўчай навукі.

Бяссонаўская інтэрпрэтацыя гісторыі і сучаснасці Беларусі ў цэлым свед- 
чыць аб прыхільнасці аўтара то да пазіцый памяркоўных ліберальных колаў 
расійскага грамадства (прызнанне пэўнай гісторыка-этнічнай адметнасці Бе
ларуси але адмаўленне магчымасці нацыянальна-культурнага і дзяржаўнага 
вызначэння), то да пазіцый кансерватыўных вялікадзяржаўна-шавіністыч- 
ных колаў (атаясамленне беларусаў з вялікарускім этнасам і асэнсаванне 
нацыянальнай адметнасці як выніку польска-каталіцкай экспансіі і пра- 
паганды).

П. Бяссонаў адзначаў гістарычнае і культурнае ўваходжанне беларусаў 
ва ўсходнеславянскі рэгіён, традыцыйную зону візантыйскага ўплыву і на 
падставе гэтага прыраўноўваў беларускасць да праваслаўя. Змену канфе- 
сійных і каштоўнасна-культурных арыенціраў на заходнееўрапейскія ў пе- 
рыяд уваходжання Беларусі ў ВКЛ і Рэч Паспалітую ён атаясамліваў з кры- 
зісам старажытнарускіх традыцый і, адпаведна, заняпадам самабытнай бе
ларускай народнай культуры. Пры гэтым змест i формы сверкай культуры 
Беларусі XVI—XVI!I ст., на думку аўтара, дасягнулі высокага развіцця i 
ўваходзілі ў еўрапейскі культурна-гістарычны кантэкст.
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