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ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 
 

 Падрыхтоўка спецыяліста-культуролага ў адпаведнасці 
з сучаснымі патрабаваннямі прадугледжвае авалоданне веда-
мі па пытаннях этнакультурнага развіцця беларускага гра-
мадства, гісторыі айчыннай культуры, заканамернасцей і ды-
намікі яе гістарычнага развіцця.  
Вучэбная дысцыпліна “Этнагенез і культура беларусаў” 

з’яўляецца важнай складаючай адукацыйнага культуралагіч-
нага цыкла і накіравана на фарміраванне ў студэнтаў сістэм-
ных ведаў і ўяўленняў аб этнагенезе і культурагенезе белару-
саў, асаблівасцях менталітэту і самасвядомасці беларускага 
народа, развіцці нацыянальнай культуры і адметных рэгія-
нальных культур, гісторыка-культурнай спадчыне Беларусі, 
механізмах міжкультурнай камунікацыі. 
Курс распрацаваны з улікам тэарэтычных дасягненняў ай-

чыннай культуралогіі, этналогіі, этнаграфіі, сумежных дыс-
цыплін.  
Выкладанне курса дазваляе выпрацаваць у студэнтаў 

аб’ектыўныя падыходы да ацэнкі з’яў беларускай культуры, 
дапамагае ў фарміраванні патрыятычных і грамадзянскіх якас-
цей, ідэалагічных установак студэнтаў. 
Змест курса “Этнагенез і культура беларусаў” уключае 

наступныя раздзелы: 
− “Этнакультуралогія”; 
− “Генезіс і дынаміка беларускай культуры”; 
− “Рэгіянальныя культуры Беларусі”. 
Мэта курса – фарміраванне сістэмы ведаў аб этнакуль-

турным развіцці беларускага народа, самабытнасці і рэгія-
нальных асаблівасцях беларускай культуры. 
Задачы курса: 
– засваенне студэнтамі паняццяў і тэрміналогіі вывучаемай 

дысцыпліны; 
– азнаямленне з асноўнымі канцэпцыямі этнагенезу бела-

русаў; 
– фарміраванне ў студэнтаў уяўлення аб дынаміцы, тэндэн-

цыях і асаблівасцях развіцця беларускай культуры; 
– пашырэнне ведаў аб гісторыка-культурнай спадчыне бе-

ларускага народа; 
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– азнаямленне з рэгіянальнымі і лакальнымі асаблівасцямі 
беларускай культуры; 

– засваенне ведаў аб механізмах міжкультурнай камуні-
кацыі. 
У выніку вывучэння дадзенага курса студэнты павінны 

ведаць: 
– асноўныя этапы развіцця беларускай культуры, іх асаблі-

васці; 
– асноўныя канцэпцыі этнагенезу беларусаў; 
– рэгіянальныя асаблівасці беларускай культуры; 
– асноўныя дасягненні беларускай культуры. 
Студэнты павінны ўмець: 
– характарызаваць асноўныя этапы станаўлення і развіцця 

беларускай нацыянальнай культуры; 
– вызначаць месца і ролю беларускай культуры ў агульна-

еўрапейскай і сусветнай культурнай прасторы; 
– аналізаваць канцэпцыі беларускага этнагенезу і развіцця 

беларускай культуры; 
– характарызаваць асаблівасці дынамікі беларускай куль-

туры; 
– аналізаваць мінулае і сучаснае рэгіянальных і лакальных 

культур на тэрыторыі Беларусі; 
– аналізаваць асноўныя прынцыпы і кірункі дзяржаўнай 

палітыкі РБ у галіне падтрымкі і адраджэння рэгіянальных 
культур; 

– характарызаваць звычаі і традыцыі беларускага народа. 
Вывучэнне курса ажыццяўляецца ў форме лекцый, семі-

нарскіх і практычных заняткаў. Значнае месца надаецца сама-
стойнай рабоце студэнтаў, якая дазваляе набыць неабходныя 
навыкі самастойнага тэарэтычнага пошуку і творчасці.  
Вучэбным планам на вывучэнне дысцыпліны “Этнагенез і 

культура беларусаў” прадугледжаны 362 гадзіны, з іх 172 – 
аўдыторныя заняткі. Прыкладнае размеркаванне гадзін па 
відах заняткаў: лекцыі – 76, практычныя – 10, семінары – 86. 
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ПРЫКЛАДНЫ ТЭМАТЫЧНЫ ПЛАН 
 

Колькасць гадзін  
 

Раздзелы і тэмы 

ус
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о 

ле
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ы
і 

пр
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ты
ч-
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я 
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ня
тк
і 
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1 2 3 4 5 
Уводзіны 4 2  2 

Раздзел 1. Этнакультуралогія 
1. Этнас і яго структура 12 6  6 
2. Этнагенез і яго асноўныя фактары 14 6  8 
3. Асноўныя канцэпцыі беларускага 
этнагенезу 

10 4  6 

4. Менталітэт і асаблівасці самасвя-
домасці беларусаў 

10 4  6 

5. Этнічная культура 10 4  6 
Раздзел 2. Генезіс і дынаміка беларускай культуры  

6. Генезіс і дынаміка культуры 4 2  2 
7. Культурагенез беларусаў у перы-
яд фарміравання і развіцця ўсход-
неславянскай супольнасці 

12 6  6 

8. Беларуская культура часоў Вялі-
кага княства Літоўскага. Рэнесанс і 
Рэфармацыя (другая палова ХІІІ –
сярэдзіна ХVI ст.) 

16 6  10 

9. Беларуская культура другой 
паловы XVI–XVIII ст. 

14 6  8 

10. Культура эпохі фарміравання 
беларускай нацыі (XIX ст.) 

14 6  8 

Раздзел 3. Рэгіянальныя культуры Беларусі 
11. Рэгіянальныя культуры Бела-
русі: асноўныя паняцці 

4 2 2  

12. Агульная характарыстыка рэгія-
нальных культур Беларусі (Віцеб-
скае Падзвінне, Магілёўскае Падня-
проўе, Гомельскае і Брэсцкае Па-
лессе, Гродзенскае Панямонне, 
Цэнтральная Беларусь (Міншчы-
на)): мінулае і сучаснае 

6 4 2  
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1 2 3 4 5 
13. Культура Віцебскага Падзвіння 4 2  2 
14. Культура Магілёўскага Падня-
проўя 

4 2  2 

15. Культура Гомельскага Палесся 4 2  2 
16. Культура Брэсцкага Палесся 4 2  2 
17. Культура Гродзенскага Паня-
моння 

4 2  2 

18. Культура Цэнтральнай Беларусі 
(Міншчыны) 

6 2 2 2 

19. Рэгіянальныя і лакальныя куль-
туры Беларусі. Шлях да нацыяналь-
най культуры 

6 2 2 2 

20. Актуальныя праблемы развіцця 
рэгіянальных і лакальных культур 
ва ўмовах глабалізацыі 

4 2  2 

21. Дзяржаўная палітыка па пад-
трымцы беларускай нацыянальнай 
культуры і рэгіянальных культур 
Беларусі 

6 2 2 2 

Усяго… 172 76 10 86 
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ЗМЕСТ ДЫСЦЫПЛІНЫ  
 

Уводзіны 
“Этнагенез і культура беларусаў” як навучальная дысцып-

ліна. Прадмет, мэты і задачы курса. Структура курса: этна-
культуралогія, генезіс і дынаміка культуры, рэгіянальныя 
культуры Беларусі. Сувязь курса з іншымі навучальнымі дыс-
цыплінамі. 
Этнакультуралогія як галіна культуралогіі. Мэты і задачы 

этнакультуралогіі: выяўленне асноўных дэфініцый этнасу, 
генезіс і развіццё этнічнай культуры, міжэтнічныя адносіны. 
Метады этнакультуралогіі.  

 
 

Раздзел  1 .  Этнакультуралогія 
 

Тэма 1. Этнас і яго структура 
Паняцці “этнас”, “этнічная супольнасць” і “этнічная гру-

па”. Гістарычныя формы існавання этнасу: племя, народ, на-
цыя. Прыкметы нацыі: самаідэнтыфікацыя, нацыянальная 
самасвядомасць, каштоўнасныя і культурныя арыентацыі, 
мова, прафесійная культура, устойлівы сацыяльна-класавы 
састаў.  
Асноўныя дэфініцыі этнасу: гісторыка-культурная дэфіні-

цыя Ю.В.Брамлея, інфармацыйная тэорыя этнасу М.М.Чэбак-
сарава і С.А.Аруцюнава, адаптыўна-дзейнасныя дэфініцыі эт-
насу, аксіялагічныя дэфініцыі этнасу. Фактары фарміравання 
этнасу. 
Асноўныя прыкметы этнасу: адзінства міфалагічных і 

рэлігійных вераванняў, звычаі і традыцыі (святы, абрады, 
тыповыя мадэлі паводзін, правядзенне вольнага часу), мова, 
этнічны стэрэатып (аўтастэрэатыпы і гетэрастэрэатыпы) і 
этнічны вобраз. Этнічны вобраз як элемент этнічнай свядо-
масці, этнічнае саманазванне (этнонім). Этнічныя каштоў-
насці як значымая частка свядомасці этнасу. Ідэалы, жыц-
цёвыя арыенціры, абрады і асаблівасці этыкету, асобныя ры-
сы народнай культуры – каштоўнасці, якія фарміруюцца на 
ранніх этапах развіцця этнасу. Функцыі этнічных каштоў-
насцей: інтэгратыўная, нарматыўна-рэгулятыўная, ідэалагіч-
ная, адаптыўная. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



 8 

Вертыкальная структура этнасу, яе асноўныя ўзроўні 
(уласны этнічны, мікраўзровень, макраўзровень, метаўзро-
вень). Гарызантальная структура этнасу. Праяўленне розных 
сацыяльна-класавых інтарэсаў праз адзіныя этнічныя кан-
станты. 

 
Тэма 2. Этнагенез і яго асноўныя фактары 

Паняцце этнагенезу. Аб’ектыўныя (тэрытарыяльныя, эка-
намічныя, палітычныя, сацыякультурныя) і суб’ектыўныя 
фактары этнагенезу. Этнічныя працэсы як магчымасць змя-
нення асобых элементаў духоўнай і матэрыяльнай культуры, 
мовы, сацыяльнай структуры, самасвядомасці. Тыпы этнаге-
нетычных працэсаў. Асноўныя формы этнічнага аб’яднання і 
раздзялення – этнічная фузія, этнічная кансалідацыя, этнічная 
асіміляцыя, міжэтнічная інтэграцыя, этнагенетычная мікса-
цыя, этнічная парцыяцыя, этнічная сепарацыя. Этнатранс-
фармацыйныя і этнаэвалюцыйныя працэсы. Тытульныя наро-
ды і этнічная меншасць. Канцэпцыя этнагенезу Л.М.Гумі-
лёва. 
Беларускі этнагенез. Праблема паходжання беларусаў: ро-

ля балта-славянскага субстрату. Асноўныя фактары этнаге-
незу беларусаў. Роля канфесіянальнага фактару ў этнагенезе 
беларускага народа. Дынаміка этнічных працэсаў. Этнасацы-
яльныя працэсы ў XIV – першай палове XVII ст. Этна-
ўтваральныя фактары працэсу фарміравання народнасці. 
Этнаэвалюцыйны характар інтэграцыйных і кансалідацый-
ных працэсаў у XVII–XVIII стст. Фарміраванне і развіццё 
беларускай нацыі. Асноўныя тэндэнцыі развіцця беларускага 
этнасу ў другой палове XIX – пачатку XX ст. Поліфунк-
цыянальнасць фактараў этнічнага развіцця. Беларуская нацыя 
на сучасным этапе. Этнічныя працэсы ў сучаснай Беларусі.  

 
Тэма 3. Асноўныя канцэпцыі беларускага этнагенезу 

Вывучэнне этнагенезу беларусаў XV–XVIII стст. Абгрун-
таванне тэорыі агульнай (дунайскай, панонскай, карпацкай) 
прарадзімы славян. Моўная блізкасць славянскіх народаў як 
галоўны доказ агульнага этнічнага вытоку.  
Праблемы паходжання беларусаў у канцы XVIII – першай 

палове XIXст. Размеркаванне славянскага насельніцтва па 
канфесіянальнай прыкмеце (С.Пляшчэеў). Класіфікацыя на-
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сельніцтва па моўных, этнагенетычных і канфесіянальных 
прыкметах В.Тацішчава. Даследаванні І.Грыгаровіча, Ф.Бул-
гарына, П.Шафарыка, П.Шпілеўскага.  
Этнагенетычныя даследаванні ў канцы XIX – пачатку         

XX ст. Погляды на этнагенез і этнічную гісторыю беларусаў 
Ф.Буслаева, М.Каяловіча. Крывічская тэорыя В.Ластоўскага. 
Выяўленне элементаў этнічнага адзінства і мясцовых асаблі-
васцей ва ўсходніх славян А.Спіцыным. Этнагенетычная 
канцэпцыя Я.Карскага.  
Даследаванне праблемы этнагенезу і этнічнай гісторыі 

беларусаў у савецкі перыяд. Вызначэнне галоўных цэнтраў 
беларускай народнасці А.Анучыным. Пазіцыі паходжання 
беларускага народа ў працах У.Пічэты. Балцкая тэорыя 
В.В.Сядова.  
Асноўныя аспекты даследавання праблемы паходжання 

беларусаў на сучасным этапе. Роля сацыяльна-эканамічных 
фактараў у працэсе фарміравання і этнічнага развіцця наро-
даў. Вызначэнне вытокаў і прычын асаблівасцей культуры, 
мовы, самасвядомасці беларусаў. Комплексны падыход да 
вырашэння праблемы этнагенезу. 

 
Тэма 4. Менталітэт  

і асаблівасці самасвядомасці беларусаў 
Паняцці менталітэту, ментальнасці і народнага характару. 

Асноўныя падыходы да вывучэння (С.Ф.Дубянецкi, Э.С.Ду-
бянецкi, Ю.В.Чарняўская і інш.). Менталітэт як сацыя-
культурнае ядро самасвядомасці. Фарміраванне беларускага 
менталітэту: асноўныя фактары. Этнічныя каштоўнасці і ха-
рактэрныя рысы беларускага менталітэту.  
Этнічная і нацыянальная свядомасць: агульнае і асаблівае. 

Фактары фарміравання нацыянальнай самасвядомасці: рада-
вы, псіхалагічны, культурны і інш. Структура і ўзроўні на-
цыянальнай самасвядомасці. Патрыятызм і нацыяналізм як 
спосабы праяўлення нацыянальнай самасвядомасці.  
Сутнасць этнічнай ідэнтычнасці. Характарыстыка асноў 

этнічнай ідэнтычнасці: параджальныя механізмы, прыкметы 
супольнасці, сродкі і ўмовы рэалізацыі этнічнай ідэнтыч-
насці. Этнадыферэнцуючыя прыкметы этнічнай ідэнтычнасці 
(мова, рэлігія, культурна-гаспадарчыя асаблівасці, абрады, 
звычаі). 
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Тэма 5. Этнічная культура 

Культура і яе этнічныя функцыі (інструментальная, інкуль-
турацыі, нарматыўная, знакавая, пазнавальная, камуніка-
тыўная). Этнічная культура як сукупнасць этнадыферэнцы-
руючых і этнаінтэгрыруючых характарыстык культуры. Пра-
яўленне этнічнай культуры ў мове, асаблівасцях выхавання, 
адзенні, уладкаванні жылля, у вядзенні хатняй гаспадаркі, у 
фальклоры. Уплыў на фарміраванне этнічнай культуры пры-
родных умоў, рэлігіі, псіхічнага складу этнасу. Асаблівасці 
фарміравання этнічнай культуры беларусаў. 
Узроўні этнічнай культуры. Традыцыйна-бытавая і прафе-

сійная культура. Сімвал і міф як састаўныя элементы этніч-
най культуры. Этнонімы як важнейшы элемент этнічнай 
культуры. Нацыянальная культура.  
Суадносіны агульначалавечай, этнанацыянальнай і рэгія-

нальнай культуры. Экафільныя і экацыдныя тыпы культуры. 
Аксіялагічны падыход як уяўленне аб сусветнай культуры як 
цэласнасці, якая знаходзіцца ў працэсе гістарычнага развіцця. 

 
 

Раздзел  2 .  Генезіс і дынаміка беларускай культуры 
 

Тэма 6. Генезіс і дынаміка культуры 
Культура як сукупны духоўны вопыт народа. Паняцці 

генезісу і дынамікі культуры. Каштоўнасці і дынаміка куль-
туры. Традыцыі і навацыі як механізмы культурнай дынамікі. 
Унутраныя і знешнія фактары культурных змяненняў. Роля 
міжкультурных узаемадзеянняў у дынаміцы культуры. 
Праблемы развіцця беларускай культуры.  

 
Тэма 7. Культурагенез беларусаў у перыяд фарміравання  

і развіцця ўсходнеславянскай супольнасці 
Асноўныя крыніцы даследавання беларускай культуры 

эпохі культурагенезу. Першабытнасць на тэрыторыі Беларусі. 
Геаграфічныя і антраполага-этнаграфічныя характарыстыкі 
прыроды і насельніцтва. Балта-славянскае ўзаемадзеянне. 
Беларускія землі ў складзе Кіеўскай Русі. Фактары развіцця 
ўсходнеславянскай супольнасці. Язычніцкія вераванні ва 
ўсходніх славян. Прыняцце хрысціянства – пераломная з’ява 
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ў культуры ўсходніх славян. Спалучэнне хрысціянскіх і 
язычніцкіх тэндэнцый у культуры Кіеўскай Русі.  
Пісьменнасць, кніжнасць і адукацыя ў Кіеўскай Русі. Пом-

нікі старажытнай пісьменнасці. Старажытныя евангеллі: 
Тураўскае, Полацкае, Аршанскае. Летапісанне: Полацкі, Сма-
ленскі і іншыя летапісы. “Слова аб палку Ігаравым” як агуль-
ны помнік культуры ўсходніх славян. Рэлігійна-асветніцкія 
дзеячы і іх уклад у культуру: К.Смаляціч, К.Тураўскі, Е.По-
лацкая і інш.  
Гарады як адміністрацыйна-палітычныя, эканамічныя, рэ-

лігійныя і культурныя цэнтры. Архітэктура беларускіх гара-
доў. Агульныя рысы манументальнага дойлідства. Архітэк-
тура хрысціянскага храма, рысы раманска-візантыйскага сты-
лю. Полацкая школа дойлідства: Сафійскі сабор, Барыса-
глебская царква ў Бельчыцах, Спаса-Ефрасіннеўская царква. 
Адхіленне ад візантыйскіх стандартаў, пошукі мясцовых 
архітэктурных формаў у полацкіх храмах. Гродзенская школа 
дойлідства: Барысаглебская царква і яе унікальнасць. Храмы 
Смаленска, Віцебска, Навагрудка. Манументальны жывапіс 
(фрэскі) у храмах. 
Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва: керамічныя і ювелір-

ныя вырабы, мастацкае ліццё, апрацоўка дрэва, кавальская 
справа. Лазар Богша і крыж Е.Полацкай – вышэйшае дасяг-
ненне прыкладнога мастацтва. 

 
Тэма 8. Беларуская культура часоў  

Вялікага княства Літоўскага. Рэнесанс і Рэфармацыя 
(другая палова XIII – сярэдзіна XVI ст.) 

Утварэнне ВКЛ. Поліэтнічны і шматканфесіянальны ха-
рактар ВКЛ. Этнічныя працэсы на беларускіх землях. Роля 
старажытнабеларускай мовы і яе статус у ВКЛ. Фарміраванне 
прававой сістэмы. Магдэбургскае права. Рост гарадоў і раз-
віццё рамёстваў.  
Фарміраванне культуры асноўных сацыяльных груп на-

сельніцтва: сельскага, гараджан, шляхты. Роля шляхты ў раз-
віцці духоўнай культуры. 
Рэнесансныя ідэі ў Беларусі: умовы і фактары ўзнікнення. 

Агульнаеўрапейскія і спецыфічныя рысы беларускага Рэне-
санса. Рэфармацыя і яе асаблівасці. Рэфармацыя і беларускае 
Адраджэнне. 
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Станаўленне і развіццё кнігавыдавецкай дзейнасці: дру-
карні ў Брэсце, Нясвіжы і інш. Ф.Скарына і яго роля ў бела-
рускім Адраджэнні. Свецкая і царкоўная літаратура. Росквіт 
летапісання ў ВКЛ. Беларускія летапісы як гістарычныя і 
літаратурна-мастацкія помнікі. Рэнесансныя традыцыі бела-
рускіх летапісаў. Паэты-лаціністы: М.Гусоўскі, Я.Вісліцкі. 
Узнікненне новых жанраў літаратуры. Сатырычныя творы. 
Палемічная літаратура. 
Прававая і грамадска-палітычная думка і яе ўплыў на куль-

турнае жыццё. Статуты ВКЛ. Статут трэцяй рэдакцыі як 
помнік рэнесанснай культуры. Рэфармацыйна-гуманістычныя 
ідэі С.Буднага, В.Цяпінскага, Л.Сапегі. 
Адукацыя і асвета ў ВКЛ. Праваслаўныя брацтвы. Вілен-

ская езуіцкая акадэмія. Вучоба беларусаў ва універсітэтах 
Еўропы (Польшча, Германія, Англія і інш.).  
Архітэктура. Асноўныя архітэктурныя стылі: раманскі, бе-

ларуская готыка. Абарончы характар замкаў. Спалучэнне ў іх 
архітэктуры раманскіх і гатычных асаблівасцей. Замкавыя 
комплексы ў Лідзе, Навагрудку, Крэве, Гродне, Міры. Куль-
тавая архітэктура. Рэнесансны стыль архітэктуры.  
Выяўленчае мастацтва, беларуская школа іканапісу. Су-

вязь беларускай іконы з візантыйскай іканапіснай трады-
цыяй, заходнееўрапейскімі іканапіснымі прынцыпамі, эстэ-
тыкай народнага мастацтва. Развіццё свецкага партрэта сар-
мацкага тыпу – з’ява Рэнесанса. Развіццё мініяцюры і кніж-
най графікі. Скульптура. Дэкаратыўна-прыкладное мастац-
тва.  
Школьны тэатр і тэатр лялек. Станаўленне прафесійнай 

музычнай культуры. 
 

Тэма 9. Беларуская культура  
другой паловы XVI – сярэдзіны XVIII ст.  

Гістарычныя ўмовы развіцця беларускай культуры. Рас-
паўсюджанне каталіцызму і працэс паланізацыі ва ўмовах 
Рэчы Паспалітай. Рух Контррэфармацыі. Езуіты і іх роля ў 
жыцці грамадства. Канфесіянальная сітуацыя. Царкоўная 
унія як вырашэнне супрацьстаяння каталіцызму і праваслаўя. 
Уніяцкая царква і беларуская мова ў ёй. Выцясненне беларус-
кай мовы з дзяржаўнага ўжытку. Дэнацыяналізацыя беларус-
кай шляхты.  
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Адукацыя і асвета. Развіццё школ каталіцкіх ордэнаў. Ста-
наўленне навукі. Стварэнне Адукацыйнай камісіі і развіццё 
свецкага навучання як з’ява Асветніцтва. Асветніцкая дзей-
насць І.Храптовіча, М.Пачобута-Адляніцкага.  
Развіццё барока ў розных відах мастацкай творчасці. Лі-

таратура барока: высокае і нізкае. С.Полацкі і барочныя асаб-
лівасці яго паэзіі. Рэлігійная палеміка ў літаратуры (М.Сма-
трыцкі). Сатырычныя творы як узоры нізкага барока ў Бе-
ларусі. 
Стыль барока ў архітэктуры. Культавая архітэктура. Касцё-

лы: Мінск, Нясвіж. Віленскае барока. Палацава-замкавае бу-
даўніцтва. Асаблівасці гарадскога будаўніцтва. 
Развіццё беларускай школы іканапісу. Росквіт жанру свец-

кага партрэта, яго барочныя асаблівасці. Беларуская графіка. 
Творчасць братоў Тарасевічаў, свецкія сюжэты і партрэтныя 
работы. М. Вашчанка – выдавец і графік. 
Станаўленне барочнай скульптуры. Дзейнасць беларускіх 

майстроў у Маскве. Дэкаратыўная разьба. Мануфактурная 
вытворчасць. Слуцкія паясы, іх папулярнасць за межамі Бе-
ларусі. 
Музычнае жыццё. Аркестры і капэлы. Развіццё школьнага 

тэатра, батлейкі. Магнацкія тэатры Радзівілаў, Сапегаў. Дзей-
насць музычна-тэатральных школ. Сінтэз рэнесансных, ба-
рочных і класічных тэндэнцый у музыцы і тэатры.  
Грамадская думка эпохі Асветніцтва. Ідэі К.Лышчынскага, 

С.Маймана. Дзейнасць І.Капіевіча, К.Нарбута.  
 

Тэма 10. Культура эпохі фарміравання  
беларускай нацыі (ХІХ ст.) 

Беларусь у складзе Расійскай імперыі. Змены ў грамадска-
палітычным жыцці беларускіх зямель і іх уплыў на куль-
турнае жыццё. Канфесіянальная і нацыянальная палітыка. 
Ідэалогія “заходнерусізму”. Ліквідацыя уніяцтва. Русіфіка-
цыя і забарона беларускай мовы.  
Фарміраванне беларускай нацыі. Саслоўны і канфесіяналь-

ны склад насельніцтва Беларусі. Нацыянальная самасвядо-
масць беларусаў. 
Адукацыя і асвета. Школьная рэформа. Тыпы школ. Шко-

ла як інструмент русіфікацыі. Вышэйшая адукацыя: Віленскі 
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універсітэт, Полацкая езуіцкая акадэмія, Горы-Горацкі земля-
робчы інстытут. Развіццё сеткі настаўніцкіх семінарый.  
Развіццё беларусазнаўства. Вывучэнне гісторыі і этна-

графіі Беларусі. Дзейнасць І.Грыгаровіча, братоў Тышкеві-
чаў, М.Без-Карніловіча. Стварэнне Віленскага музея стара-
жытнасцей, Віленскай археалагічнай камісіі. Развіццё ў 2-й 
палове ХІХ ст. беларускай фалькларыстыкі, этнаграфіі, мова-
знаўства (П.Шпілеўскі, І.Насовіч, М.Нікіфароўскі, П.Шэйн, 
М.Федароўскі, Э.Пякарскі). 
Літаратурны рух, яго сувязь з ідэалогіяй Асветніцтва. Паэ-

ты-філаматы: Я.Чачот, А.Міцкевіч, Т.Зан. Ананімная літара-
тура на беларускай мове. Беларускія матывы ў творчасці 
А.Міцкевіча. Польская літаратура Беларусі як з’ява бела-
рускай культуры ХІХ ст.: Я.Баршчэўскі, В.Дунін-Марцін-
кевіч. Станаўленне беларускіх нацыянальных тэндэнцый у 
літаратуры. Творчасць Ф.Багушэвіча. Станаўленне беларус-
кай драматургіі. В.Дунін-Марцінкевіч і яго творы.  
Вядучыя кірункі выяўленчага мастацтва: класіцызм, ра-

мантызм, рэалізм. Інтэнсіўнае развіццё жывапісу, яго свецкі 
характар. Класіцызм у беларускім жывапісе. Сувязь раман-
тызму і рэалізму як фактар развіцця жывапісу Беларусі ў  
ХІХ ст. Віленская школа жывапісу. Асноўныя жанры: парт-
рэт (І.Аляшкевіч, В.Ваньковіч, Я.Дамель, І.Хруцкі і інш.), 
пейзаж (В.Дмахоўскі, А.Гараўскі, Ф.Рушчыц і інш.), гіста-
рычны (Ф.Смуглевіч, Я.Сухадольскі, Я.Дамель, К.Альхі-
мовіч), бытавы (К.Кукевіч, Т.Гарэцкі). Архітэктурна-гіста-
рычныя і этнаграфічныя кампазіцыі Н.Орды як летапіс зам-
каў і сядзіб Беларусі. 
Скульптура. Творчасць К.Ельскага, Р.Слізеня, Я.Астроў-

скага. 
Станаўленне класіцызму ў архітэктуры. Планіроўка гара-

доў, фарміраванне гарадскіх ансамбляў, адміністрацыйныя 
будынкі. Палацава-сядзібная архітэктура. Адыход ад класі-
цызму і развіццё эклектыкі. Псеўдарускі стыль архітэктуры.  
Развіццё народнай лірычнай песні і народнай інструмен-

тальнай музыкі. Творчасць беларускіх кампазітараў:           
М.-К.Агінскі, А.Абрамовіч, М.Ельскі, Ф.Міладоўскі. Станаў-
ленне опернага мастацтва. С.Манюшка ў гісторыі беларускай 
культуры.  
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Раздзел  3 .  Рэгіянальныя культуры Беларусі 
 

Тэма 11. Рэгіянальныя культуры Беларусі:  
асноўныя паняцці 

Месца і роля рэгіянальных культур у тэрытарыяльнай ты-
палогіі культуры. Крытэрый тэрыторыі (арэала). Мультырэ-
гіянальныя, нацыянальныя, этнічныя, рэгіянальныя і лакаль-
ныя культуры: агульнае і адметнае. 
Канцэпт рэгіёна. Наяўнасць прыродных тэрытарыяльных 

комплексаў у межах фізіка-геаграфічных правінцый і гісто-
рыка-этнаграфічнае раяніраванне матэрыяльнай і духоўнай 
культуры як падстава для вылучэння рэгіянальных культур 
на тэрыторыі Беларусі. Межы культурных рэгіёнаў і сучаснае 
адміністрацыйнае дзяленне РБ. Лакальныя культурныя раёны 
і падраёны на тэрыторыі РБ. 

 
Тэма 12. Агульная характарыстыка рэгіянальных культур 
Беларусі (Віцебскае Падзвінне, Магілёўскае Падняпроўе, 
Гомельскае і Брэсцкае Палессе, Гродзенскае Панямонне, 
Цэнтральная Беларусь (Міншчына): мінулае і сучаснае 
Пяць асноўных этнічных ядзер на тэрыторыі сярэднявеч-

най Беларусі (У.Пічэта). Тры буйныя гісторыка-культурныя 
вобласці (Літва, або Чорная Русь; Белая Русь і Палессе). 
Шэсць гісторыка-этнаграфічных рэгіёнаў на тэрыторыі Бе-
ларусі (Падзвінне (Паазер’е), Падняпроўе, Усходняе Палессе, 
Заходняе Палессе, Панямонне, Цэнтральная Беларусь), 
XVIII–XIX стст. Спецыфіка культуралагічнага падыходу да 
навуковага аналізу этнакультурных прыкмет рэгіёна. Сучас-
ныя культурныя рэгіёны на тэрыторыі Беларусі: Віцебскае 
Падзвінне (Паазер’е), Магілёўскае Падняпроўе, Гомельскае 
Палессе, Брэсцкае Палессе, Гродзенскае Панямонне, Цэнт-
ральная Беларусь (Міншчына). Паняцце субрэгіёна. Этна-
культурныя комплексы на памежжы культурных рэгіёнаў. 
Спецыфіка памежных культурных зон (Гомельска-Бранска-
Чарнігаўскі субрэгіён і інш.).  

 
Тэма 13. Культура Віцебскага Падзвіння 

Прыродныя ўмовы рэгіёна. Духоўная і матэрыяльная куль-
тура рэгіёна. Асаблівасці рэгіянальнай гісторыі. Полаччына 
як “калыска беларускай дзяржаўнасці”. Стварэнне унікальнай 
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высокаразвітой культуры на тэрыторыі рэгіёна. Этнакан-
фесіянальныя адносіны ў рэгіёне. Асаблівасці традыцыйнай 
народнай культуры: жыллё, адзенне і інш. Вуснапаэтычная 
творчасць. Музычная культура рэгіёна. Праблема захавання 
традыцыйнай спадчыны, традыцыі і навацыі ў рэгіёне, 
адраджэнне традыцыйных промыслаў. Наяўнасць лакальных 
культур на тэрыторыі рэгіёна, іх спецыфіка. Развіццё сацыя-
культурнай сферы. Сучасная дэмаграфічная сітуацыя. Пер-
спектывы развіцця рэгіёна. Сучасныя культурныя праекты. 

 
Тэма 14. Культура Магілёўскага Падняпроўя 

Прыродныя ўмовы рэгіёна. Духоўная і матэрыяльная 
культура рэгіёна. Асаблівасці рэгіянальнай гісторыі. Развітое 
пачуццё калектывізму і наяўнасць удалых калектыўных 
практык як характэрная рыса рэгіёна. Этнаканфесіянальныя 
адносіны ў рэгіёне. Асаблівасці традыцыйнай народнай куль-
туры: жыллё, адзенне, промыслы і рамёствы. Вуснапаэтычная 
творчасць. Музычная культура рэгіёна. Праблема захавання 
традыцыйнай культуры ў рэгіёне. Наяўнасць лакальных куль-
тур на тэрыторыі рэгіёна, іх спецыфіка. Развіццё сацыякуль-
турнай сферы. Сучасная дэмаграфічная сітуацыя. Перспек-
тывы развіцця рэгіёна. Сучасныя культурныя праекты. 

 
Тэма 15. Культура Гомельскага Палесся 

Прыродныя ўмовы рэгіёна. Духоўная і матэрыяльная куль-
тура рэгіёна. Асаблівасці рэгіянальнай гісторыі. Захаванне 
традыцыйнай культурнай спадчыны як адметная рыса рэгіё-
на. Архаічныя рэшткі ў сучаснай культуры Гомельскага 
Палесся. Асаблівасць сацыякультурнай сітуацыі пасля аварыі 
на ЧАЭС. Этнаканфесіянальныя адносіны ў рэгіёне. Асаб-
лівасці традыцыйнай народнай культуры: жыллё, адзенне, 
промыслы і рамёствы. Вуснапаэтычная творчасць. Музычная 
культура рэгіёна. Праблема захавання традыцыйнай культу-
ры ў рэгіёне. Гісторыка-культурная спадчына рэгіёна. Наяў-
насць лакальных культур на тэрыторыі рэгіёна, іх спецыфіка 
(Турава-Мазырскае Палессе і інш.). Развіццё сацыякуль-
турнай сферы. Перспектывы развіцця рэгіёна. Сучасныя 
культурныя праекты. 

 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



 17 

Тэма 16. Культура Брэсцкага Палесся 
Прыродныя ўмовы рэгіёна. Духоўная і матэрыяльная куль-

тура рэгіёна. Асаблівасці рэгіянальнай гісторыі. Этнакан-
фесіянальныя адносіны ў рэгіёне. Стракатасць этнаканфе-
сіянальнай сітуацыі як адметнасць культуры рэгіёна. Асаб-
лівасці традыцыйнай народнай культуры: жыллё, адзенне, 
промыслы і рамёствы. Вуснапаэтычная творчасць. Музычная 
культура рэгіёна. Праблема захавання традыцыйнай куль-
туры ў рэгіёне. Гісторыка-культурная спадчына рэгіёна. На-
яўнасць лакальных культур на тэрыторыі рэгіёна, іх спецы-
фіка. Развіццё сацыякультурнай сферы. Перспектывы развіц-
ця рэгіёна. Сучасныя культурныя праекты. 

 
Тэма 17. Культура Гродзенскага Панямоння 

Прыродныя ўмовы рэгіёна. Духоўная і матэрыяльная куль-
тура рэгіёна. Асаблівасці рэгіянальнай гісторыі. Этнаканфе-
сіянальныя адносіны ў рэгіёне. Высокая культура этнакан-
фесіянальных адносін у рэгіёне як адметная рыса Панямоння. 
Асаблівасці традыцыйнай народнай культуры: жыллё, адзен-
не, промыслы і рамёствы. Вуснапаэтычная творчасць. Му-
зычная культура рэгіёна. Праблема захавання традыцыйнай 
культуры ў рэгіёне. Гісторыка-культурная спадчына рэгіёна. 
Наяўнасць лакальных культур на тэрыторыі рэгіёна, іх спе-
цыфіка. Развіццё сацыякультурнай сферы. Сучасныя культур-
ныя праекты. 

 
Тэма 18. Культура Цэнтральнай Беларусі (Міншчыны) 
Прыродныя ўмовы рэгіёна. Духоўная і матэрыяльная куль-

тура рэгіёна. Сінтэз розных культурных традыцый як харак-
тэрная прыкмета рэгіёна. Асаблівасці рэгіянальнай гісторыі. 
Станаўленне і развіццё Мінска як адміністрацыйнага, куль-
турнага, навуковага, прамысловага цэнтра. Этнаканфесія-
нальныя адносіны ў рэгіёне. Асаблівасці традыцыйнай народ-
най культуры: жыллё, адзенне, промыслы і рамёствы. Вус-
напаэтычная творчасць. Музычная культура рэгіёна. Гісто-
рыка-культурная спадчына рэгіёна. Наяўнасць лакальных 
культур на тэрыторыі рэгіёна, іх спецыфіка. Развіццё сацыя-
культурнай сферы. Перспектывы развіцця рэгіёна. Сучасныя 
культурныя праекты (Нацыянальная бібліятэка Беларусі         
і інш.). 
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Тэма 19. Рэгіянальныя і лакальныя культуры Беларусі.  
Шлях да нацыянальнай культуры 

Палітызаваныя ідэалогіі ХХ ст. Станаўленне беларускай 
нацыянальнай ідэі як навуковая праблема. Сучасная ідэалогія 
Беларускай дзяржавы (Я.Бабосаў і інш.): агульны агляд. На-
цыянальныя культуры сучаснасці ў святле геапалітычных і 
культурных працэсаў. Праблема захавання культурнай сама-
бытнасці. 
Дынаміка і асноўныя тэндэнцыі развіцця беларускай на-

цыянальнай культуры: дыяхронны і сінхронны аспекты. Бе-
ларуская культура як шматмоўны, поліэтнічны і полікан-
фесіянальны феномен. Месца і роля беларускай культуры ў 
агульнаеўрапейскай і сусветнай культурнай прасторы. Жыц-
цё і творчасць выдатных дзеячаў культуры, навукі, мастацтва 
Беларусі і свету (Ф.Скарына, І.Дамейка, М.Шагал і інш.).  

 
Тэма 20. Актуальныя праблемы развіцця рэгіянальных  

і лакальных культур ва ўмовах глабалізацыі  
Глабалізацыя культуры як гістарычны працэс і культурная 

з’ява сучаснасці. Працэс “глакалізацыі культуры”. Сусветная 
тэндэнцыя “вяртання да вытокаў”. Праблема антыглабалізму, 
нацыяналізму і рэгіяналізму ў сучасным свеце. 
Гістарычная, этнаканфесіянальная і моўная спецыфіка ла-

кальных культур на тэрыторыі Беларусі: асноўныя вынікі. 
Перспектывы развіцця рэгіянальных і лакальных культур 
Беларусі. Праблема цэнтра і перыферыі ў сучаснай культу-
ралагічнай думцы. Фарміраванне культурнага цэнтра Белару-
сі як навуковая праблема.  

 
Тэма 21. Дзяржаўная палітыка па падтрымцы беларускай 
нацыянальнай культуры і рэгіянальных культур Беларусі 
Прынцыпы і асноўныя кірункі дзяржаўнай палітыкі РБ у 

галіне адраджэння нацыянальнай культуры і рэгіянальных 
культур Беларусі: Канстытуцыя Беларусі (1994 г. са змянен-
нямі і дапаўненнямі 1996 г.), законы РБ “Аб культуры”, “Аб 
мовах”, “Аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны”. Асноў-
ныя палажэнні Праграмы сацыяльна-эканамічнага і культур-
нага развіцця Беларусі (2006–2010 гг.). Нацыянальны план 
тэрытарыяльнага развіцця РБ.  
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