
 и иерей», то есть поставить православную церковь под полный кон-
троль светской власти. Итак, два этапа иконоборческого движения в VIII 
и пер. пол. IX в. не являются тождественными по своей сущности. Объе-
динённые лишь по формальному признаку (борьба с православной цер-
ковью и почитанием икон), эти этапы движения имели разные цели, по-
лучали поддержку из разных источников, имели различное историческое 
значение.  

Заключим, что отдельные высказывания недовольства злоупотребле-
ниями в почитании икон имели место и до VIII в. Но в эту пору спор по 
поводу станковой темперной живописи на религиозные темы не выходит 
за рамки богословской полемики, не наполняется политическим содер-
жанием. VIII в. превращает иконоборчество в инструмент, используемый 
светской властью для реализации своих целей. Императорская власть 
идёт на сознательную интерпретацию иконоборчества в качестве госу-
дарственной идеологии. В качестве мощных противоборствующих сил 
эпохи выступают императорская власть и церковь. Взгляд на иконобор-
чество как на борьбу столичной бюрократии и провинциальной аристо-
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Сёння мы ўсё больш увагі надаем вывучэнню працэса фарміравання 

беларускага этнасу і, у сувязі з гэтым, вывучэнню генезіса этнічнай 
самасвядомасці беларусаў, якая з'яўляецца адным з важнейшых і 
найбольш дакладных этнічных вызначальнікаў і дазваляе меркаваць пра 
наяўнасць этнасу як асобнай супольнасці. 

Этнічную самасвядомасць этнолагі вызначаюць як сістэму ўяўленняў 
суб'екта (этнас, этнафор) аб сваіх характэрных асаблівасцях, якія 
вылучаюць яго сярод іншых аналагічных утварэнняў. Сістэма этнічнай 
самасвядомасці ўключае такія кампаненты як этнічная самаідэнтыфікацыя, 
уяўленні аб агульнасці паходжання членаў этнасу і агульнасці яго рысаў, 
усведамленне ўласных этнічных інтарэсаў [3, с. 9-10]. Значэнне духоўнага 
фактару ў гэтай сістэме выключна вялікае. 

Этнолагі адзначаюць, што да XVI стагоддзя, да часу утварэння 
уніяцкай царквы беларусы ужо сфарміраваліся як этнас з уласцівымі яму 
асаблівасцямі мовы, духоўнай і матэрыяльнай культуры, звычаямі, 
асаблівасцямі псіхалогіі і, безумоўна, сваёй тэрыторыяй пражывання. 

16



 Але сталага ўсведамлення сябе асобнай этнічнай супольнасцю яшчэ не 
было. Летам 1595 г. з афіцыйным абнародаваннем падрыхтоўкі царкоўнага 
саюзу грамадства забурліла, адбылося выразнае інтэлектуальнае 
ажыўленне этнасу. Гэта паспрыяла росту этнічнай, культурнай, 
гістарычнай самасвядомасці нашых продкаў, як прыхільнікаў, так і 
праціўнікаў уніі. У працэс яе фарміравання ўцягваюцца ўсё больш шырокія 
слаі: шляхта, духавенства, гараджане, а напрыканцы існавання 
веравызнання – сялянства. Гэта ўсё вылілася ў інтэлектуальны выбух ў 
выглядзе палемічнай літаратуры, узлёту перакладчыцкай дзейнасці і 
выдавецкай справы, ажыўлення адукацыйнай сферы, актывізацыі брацкага 
руху, ў фарміраванне гістарычнай свядомасці грамадства, развіццё 
гістарычнай навукі. 

Гісторыя уніяцтва прасякнута імкненнем захаваць і ўмацаваць 
беларускую плынь і стараславянскі дух, барацьбой за сваю самабытнасць і 
дыстанцыраванне ад каталіцызму, найперш у яго польскай форме. Так, 
было заваяванае права прызначаць на духоўныя пасады толькі людзей 
“руского народу и их власное религии” [2, с. 185]. Іерархія была беларуска-
ўкраінскага паходжання і насуперак стэрэатыпам праводзіла інтарэсы сваіх 
народаў, а не заходніх суседзяў.  

Знаходжанне уніяцкай царквы на своеасаблівым этнічна-канфесійным 
памежжы стымулявала стварэнне своеасаблівага тыпу самасвядомасці, 
спецыфічнай беларускай адаптацыйнай стратэгіі, у дапаўненне да ўжо 
існуючых усходняй (рускай) і заходняй (польскай), суадносных 
адпаведна з праваслаўем і каталіцтвам. Ідэя пераводу уніятаў у рыма-
каталіцызм і праз гэта зліццё з польскім этнасам выявіла амаль поўную 
сваю бесперспектыўнасць. Уніяцкая царква наадварот, рэлігійна і этнічна 
дыферэнцавала іх ад палякаў, з'яўлялася бар'ерам, які абараняў сялянства 
ад лацінізацыі, чым стрымлівала дэнацыяналізацыю этнасу. Таму ў 
беларускіх паветах ВКЛ, паводле Я.Н.Мараша, у 1790 г. было 143 
праваслаўныя, 283 каталіцкія і 1199 уніяцкіх прыходаў [1, с. 226]. 

Значную цікавасць царква праявіла да беларускай (“рускай” паводле 
крыніц) мовы і дала ёй поўнае права грамадзянства ва ўсіх сферах сваёй 
дзейнасці, акрамя літургічнай. Нягледзячы на страту значэння 
нацыянальнай мовы ва ўстановах, грамадскім жыцці і пісьменстве, дзеячы 
уніі узаконілі ў 1636 г. яе выкарыстанне ў сваёй царкве. Фактычна апошнім 
прытулкам для беларускага кнігадрукавання застаўся манастыр у 
Супраслі. 

Увесь комплекс этназахаваўчых і этнаразвіваючых мерапрыемстваў, 
якія праводзіла уніяцкая царква не мог не мець вынікаў. Адным з іх стала 
пашырэнне сярод прыхаджан уніяцкіх парафій усведамлення сябе нейкай 
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 адметнай супольнасцю, адметнай у духоўным, культурным, 
лінгвістычным, а таксама і этнічным плане. Так, на працягу ўсяго існавання 
уніяцкай царквы часцей за ўсё яе прыхаджане вызначалі сваю этнічную 
прыналежнасць праз прыналежнасць да “суперэтнасу” Русь. “Рускімі” 
уніяты таксама называлі сваю веру, абрады, храмы, духавенства, прыходы, 
навучальныя установы, населеныя пункты і г.д. З гэтым жа 
этнаканфесіёнімам у канцы ХVІ-ХVІІІ ст. ідэнтыфікавалі уніятаў і іх веру 
католікі ВКЛ, Польскага каралеўства, улады Рэчы Паспалітай, ватыканскія 
іерархі, якія пpы гэтым адpoзнiвaлi “pycкix” Pэчы Пacпaлiтaй aд pycкix 
Macкoўcкaй Pyci, нaзывaючы aпoшнix “мacкaвiтaмi”, “мacкoўcкiм 
нapoдaм”. Такое ж адрозненне ўсведамлялі і беларускія уніяты, што вяло да 
дыферэнцыяцыі раней “адзінай Русі”. Радзей сярод уніятаў сустракаецца 
этнонім “ліцвіны”, звязаны з прыналежнасцю да дзяржавы – ВКЛ. І 
выключна рэдкім было атаясамліванне сябе з палякамі. Цікава, што ў 
Польшчы іх лічылі рускімі, у Расіі — палякамі, і ў кожнай з гэтых краін 
іх успрымалі як этнічна чужародны элемент. Хаця напярэдадні 
ліквідацыі уніі ў Расіі раптоўна пачынаюць атаясамліваць беларусаў з 
сапраўднымі рускімі, толькі “сапсаванымі уніяй”, прызнаючы гэтым 
непасрэдны ўплыў уніяцтва на змену этнічнай самасвядомасці беларусаў. 

З памежжа ХVІІІ-ХІХ ст. іх пачалі атаясамліваць з беларусамі. 
Энцыклапедыя “Этнаграфія Беларусі” канстатуе, што ў ХVІІ-ХVІІІ стст. 
з узнікненнем паняцця Белая Русь, паступова ў шырокі ўжытак увайшло 
і паняцце беларуская вера, пад якой мелася на ўвазе ўніяцтва [4, с. 66]. З 
канца ХVІІІ ст. ва уніяцкім асяроддзі і кантактуючых з ім урадавых 
сферах пашыраецца ўжыванне этноніма  “беларускі” ў дачыненні да яго 
культавых інстытутаў і вернікаў, галоўным чынам усходніх раёнаў 
Беларусі (“архіепіскап беларускай уніяцкай царквы” І.Лісоўскі, 
беларускія кансісторыя, епіскап, уніяцкае спавяданне і духавенства, 
семінарыя ў Вільні, “беларускі грэка-уніяцкі народ” і г.д.). Цікава, што 
арэал распаўсюджання уніяцтва супадае з этнічнай беларускай 
тэрыторыяй, якой яе пазначыў на сваёй карце Я.Карскі. У ХІХ ст. 
менавіта з уніяцкіх колаў выйшла значная частка дзеячаў беларускага 
адраджэння. Уніяцкаму духавенству былі блізкія лёсы Айчыны, доказам 
чаму з'яўляецца яго ўдзел у паўстаннях Т.Касцюшкі і 1830–1831гг., 
спачувальныя адносіны да паўстання Каліноўскага, якога заступнікам 
быў абвешчаны І.Кунцэвіч. К.Каліноўскі лічыў уніяцтва беларускай 
верай. 

У сувязі з вышэйадзначаным мы схільныя лічыць, што уніяцтва, 
нароўні з іншымі канфесіямі і, у першую чаргу, з праваслаўем, ў значнай 
ступені паўплывала на фарміраванне ў беларусаў ўсведамлення сябе 
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 асобнай этнічнай супольнасцю, не адрываючыся ад агульнай 
усходнееўрапейсякай супольнасці. Акрамя таго, уніяцкая духоўная 
інтэлігенцыя ў значнай ступені фармавала самасвядомасць беларусаў, 
выхоўваючы іх у духу любові да Айчыны, адданасці свайму краю (а не 
Польшчы ці Расіі), талерантнасці, (праз здольнасць прымірыць у сваёй 
веры два адгалінаванні хрысціянства), павагі да працы і навукі, 
выкрышталёўваючы этнічную свядомасць. 
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