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Історичні новації кінця 1980-х — початку 1990-х 

років актуалізували проблему наукового осмис-

лення духовно-культурних підвалин білоруської 

державності, усвідомлення та утвердження своєї 

національно-культурної ідентичності. За умов 

нового етапу національного відродження та про-

будження національної самосвідомості законо-

мірно спостерігаємо зростання інтересу до куль-

тури, суспільно-філософської думки першого бі-

лоруського Відродження XVI — першої половини 

XVII сторіччя.

1990 рік, у зв’язку з 500-річчям від дня на-

родження білоруського першодрукаря, видавця та 

перекладача Біблії Франциска Скорини, було про-

голошено ЮНЕСКО роком Скорини, що значно 

вплинуло на зростання наукової публікаційної 

активності. 1990 року було видано найповнішу 

антологію праць Ф. Скорини «Творы: Прадмовы, 

сказаннi, пасляслоўi, акафiсты, пасхалія» [Ска ры-

на, 1990]. Тексти гуманіста увійшли також до 

складу перевиданого (російською мовою) енци-

клопедичного довідника «Франциск Скорина та 

його час» (Мінськ, 1990). У 1990—1991 роках ви-

дано факсимільну Біблію Скорини у трьох томах. 

Тоді ж вийшов друком анотований бібліографіч-

ний покажчик вітчизняної та зарубіжної літе ра-

тури, присвяченої життю та діяльності білору-

ського першодрукаря [Францыск Скарына, 1990]. 

Спробою комплексного вивчення доби Скорини 
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на підставі новітніх досягнень радянського слов’янознавства стала пра ця 

«Скарына і яго эпоха» (Мінськ, 1990) [Скарына, 1990]. В узагальню ючій 

літературознавчій праці 1990 року Є.Л. Немировського «Франциск Ско-

рина. Життя та діяльність білоруського просвітника» творчість Скорини 

розглянуто на широкому суспільно-політичному та соціально-економіч-

ному тлі, спеціальну увагу приділено книгознавчому аналізу видань Ско-

рини [Немировский, 1990]. Найповнішим комплексним дослідженням, 

присвяченим книговидавничій діяльності Скорини, стала монографія 

Г.Я. Голенченко «Францыск Скарына — беларускі і ўсходнеславянскі пер-

шадрукар». На широкому фактичному матеріалі автор висвітлює умови 

виникнення білоруського книгодруку. Схарактеризовано видання Ско-

рини, їхню роль у суспільно-політичному та культурному житті, вплив, 

який вони справили на східнослов’янське книгодрукування. Мислителя 

розглянуто як найзначнішого яскравого виразника ренесансного гума-

нізму, найзначнішого і найвпливовішого діяча білоруського Відроджен-

ня, у творчості якого втілились і середньовічні православно-візантійські 

традиції, і сучасні йому західноєвропейські ренесансно-гуманістичні но-

вації [Галенчанко, 1993].

В останні два десятиріччя було видано низку збірників творів діячів 

білоруської культури доби Відродження. Опубліковано пам’ятки публі-

цистики другої половини XVI — першої половини XVII сторіччя: «Прад-

мовы i пасляслоўi паслядоўнiкаў Францыска Скарыны» [Прадмовы, 1991], 

Катехізис С. Будного [Катэхізіс, 2005], «Гістарычныя запiскi» Ф. Евла шов-

ського [Свяжынскi, 1990], «Лабіринт» Х. Євлевича [Старостенко, 1998; 

Яўлевіч, 1999], антологія творів С. Полоцького [Полоцкий, 1990]. Праці 

філософів пізнього Відродження видано у книзі «Пам’ятки філософської 

думки Білорусі XVII — першої половини XVIII сторіччя» [Памятники, 

1991]. Опубліковано твори літописання [Беларускія летапісы, 1997], збір-

ник «Анталогія даўняй беларускай літаратуры» [Анталогія, 2003] тощо. 

Особистості діячів доби Відродження у Білорусі розглянуто у статтях ен-

циклопедичних довідників «Мысліцелі і асветнікі Беларусі» (Мінськ, 1995), 

«Асветнікі зямлі Беларускай» (Мінськ, 2001) та «Рэлігія і царква на Бе ла-

русі» (Мінськ, 2001), в «Энцыклапедыі гісторыі Беларусі» (Мінськ, 1993—

2003), «Беларускай энцыклапедыі» (Мінськ, 1996—2004), енциклопедії 

«Вялікае княства Літоўскае» (Мінськ, 2005, 2006, 2010).

Власне історико-філософські аспекти проблеми становлення та роз-

витку суспільної думки у Білорусі доби Відродження XVI—XVII сторіч у 

період 1990—2010-х років розглядали С.А. Подокшин, В.М. Конон, 

А.С. Майхрович, В.В. Агієвич, І.А. Бортник, Д.М. Зайцев, Н.А. Кутузова, 

С.Ф. Сокол, В.В. Старостенко, В.Ф. Шалькевич та інші дослідники.

Цілісна історія становлення та розвитку ренесансно-гуманістичної 

філософської культури Білорусі від Франциска Скорини до Симона 
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Полоцького вперше подана у монографії С.А. Подокшина «Філасофская 

думка эпохі Адраджэння ў Беларусі» (Мінськ, 1990). У цій праці та у низці 

наступних публікацій 1990-х — початку 2000-х років [Падокшын, 1990а; 

Падокшын, 1990б; Падокшын, 1990в; Подокшин, 1990; Подокшин, 1991; 

Подокшин, 1992] узагальнено багаторічні дослідження автора з історії 

вітчизняної філософської та суспільно-політичної думки. Переконливо 

показано, що культура доби Відродження стала закономірним підсум-

ком соціально-економічного та духовно-культурного розвитку білорусь-

кого суспільства XVI — першої половини XVII сторіччя. На ґрунті обся-

гового фактичного матеріалу, в тому числі вперше введених у науковий 

обіг джерел, автор аналізує філософську спадщину найвпливовіших про-

світників Білорусі розглядуваної доби — Франциска Скорини, Миколи 

Гусовського, Михалона Литвина, Симона Будного, Василя Тяпінського, 

Якуба з Калиновки, Лаврентія Зизанія, Стефана Лована, Андрія Волана, 

Казиміра Ліщинського, Симеона Полоцького та інших, які утверджу-

вали новий, ренесансно-гуманістичний погляд на світ та людину. Подо-

кшин здійснив ґрунтовний аналіз матеріального та духовно-культурного 

контексту, в якому народжувалась і розвивалась вітчизняна ренесанс но-

гуманістична думка, виявив комплекс соціально-економічних та ду хов-

но-культурних передумов формування, визначив загальні та специфічні 

риси вітчизняного Відродження, розкрив зміст поняття «ренесансний 

гума нізм» за умов культури східноєвропейського регіону. Автор розробив 

періоди зацію та типологію, виокремив головні напрямки ренесансно-

гуманістичної думки.

У монографії досліджено конкретно-історичну специфіку інтерпре-

тації мислителями Білорусі проблем буття та пізнання, еволюцію онтоло-

гічних поглядів і своєрідність методологічних та гносеологічних ідей, у 

тому числі ренесансні форми релігійного раціоналізму та вільнодум ства, 

матеріалізму та атеїзму. Вивчено ренесансний зміст етики доби, визначе-

но головні тенденції та напрямки її розвитку, розглянуто проблеми «лю-

дина — суспільство» у світогляді Скорини та його послідовників, ста-

новлення етичного ідеалу, ідей духовно-моральної свободи, загальнолюд-

ської, радикально-гуманістичної та безрелігійної моралі. Простежено 

розвиток ренесансної соціально-політичної думки у Білорусі, виявлено 

її зв’язок з провідними тенденціями суспільного життя, філософською 

культурою доби, процесом формування ранньобуржуазного юридичного 

світогляду, показано характер відображення у білоруській суспільно-по-

літичній думці процесу становлення національної самосвідомості. На-

реш ті, у монографії виявлено той внесок, який зробили вітчизняні діячі 

культури у східноєвропейську та світову філософію, суспільно-політич-

ну думку. Показано, що творча діяльність провідних мислителів доби 

Від родження Білорусі, України, Литви — Ф.Скорини, М. Гусовського, 
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М. Литвина, С. Будного, В. Тяпінського, А. Волана, Л. Зизанія, К. Лі щин-

ського, С. Полоцького та інших — мала історично прогресивний харак-

тер, сприяла руйнуванню застарілих ідеологічних, релігійно-філософ-

ських, соціально-політичних поглядів, формуванню загальнолюдських 

духовних цінностей, філософських і наукових поглядів нового часу.

Аналізуючи релігійне життя Білорусі кінця XVI—XVII сторіччя, По-

докшин запропонував нові наукові підходи до оцінки Брестської церков-

ної унії, до визначення її ролі в історії вітчизняного соціально-політич-

ного та духовно-культурного розвитку. У монографії «Унiя. Дзяржаўнасць. 

Культура» подано дві альтернативні моделі духовного життя, які постали 

у Великому князівстві Литовському у XVI—XVII сторіччях: ліберальна 

(ренесансно-гуманістична), підґрунтям якої була віротерпимість, і кон-

сервативна (державно-охоронительна), засадовою для якої була ідея унії. 

Проаналізовано філософський, культурологічний, політичний зміст унії, 

її вплив на суспільно-державний та культурно-духовний розвиток, мен-

талітет білоруського народу. Автор доходить висновку, що локальний 

брестський варіант церковної унії був політично та ідеологічно тенден-

ційним, синхронним з планами контрреформаційного руху, передбачав 

форсування уніатської ідеї. На думку автора, церковна унія 1596 року су-

перечила переконанням широких кіл білорусько-українського суспіль-

ства, тому при її впровадженні неминучим був примус, який значною мі-

рою дискредитував уніатську ідею. Загалом унія не тільки не консоліду-

вала, а, навпаки, дестабілізувала суспільство. Водночас Подокшин ук а зує 

на суперечливість та історичну еволюцію уніатського руху, що уніатству 

належить певна заслуга у формуванні національної самосвідомості та 

становленні ідеї білоруського Відродження [Падокшын, 1998]. У книзі 

«Іпа цій Пацей» (Мінськ, 2001) досліджено життя, діяльність та творчу 

спадщину знаного суспільного та церковного діяча Білорусі та України, 

«головного архітектора» Брестської церковної унії 1596 року. Вперше 

ґрунтовно проаналізовано уніатську концепцію Іпатія Потія, розкрито її 

неоднозначність і суперечливу сутність. Поряд з неґативними виявлено 

позитивні елементи діяльності та світогляду Потія: зусилля у розвитку віт-

чизняної освіти, богослов’я, літератури [Падокшын, 2001].

У монографії С.А. Подокшина «Беларуская думка ў кантэксце гісто-

рыі і культуры» (Мінськ, 2003) розглянуто теоретико-методологічні пи-

тання вітчизняної думки: творчої свободи та наукового плюралізму, 

духовно-культурного синтезу Сходу та Заходу; принципи, цінності та ідеа-

ли «справжнього буття» народу, державного та національно-культурного 

суверенітету. Вперше подано історіософські погляди М. Стрийковського, 

розроблено питання періодизації та змістовної класифікації аристоте-

лізму на білоруському ґрунті, історії вітчизняного лібералізму, еволюції 

поняття свободи у білоруській культурі тощо [Падокшын, 2003]. В останній 



ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2013, № 1 61

Філософська думка доби Відродження у білоруській історіографії

прижиттєвій монографії С.А. Подокшина «Этычная думка ў культуры 

Беларусі XVI—XVII ст.» (Мінськ, 2004) подано загальну картину мораль-

ної свідомості білоруського феодального суспільства XVI—XVII сторіч. 

Проаналізовано корпоративну етику білоруських городян, етичну спад-

щину мислителів та державних діячів доби вітчизняного Відродження та 

Реформації, етичні погляди у системі православної, протестантської та 

католицької освіти. Дослідник доходить висновку, що, незважаючи на 

зумовленість вітчизняної етики релігійною християнсько-теологічною док-

триною, домінуючим у системі філософської освіти кінця XVI—XVII сто-

річчя був принцип відносної незалежності філософії та богослов’я. У цей 

період історії філософсько-етичної культури Білорусі не стільки створю-

ють нову теорію, скільки засвоюють попередню, головним чином античну 

спадщину, причому не стільки критично, скільки плюралістично. На базі 

ренесансного плюралізму як підсумку лібералізації духовного життя Єв-

ропи у білоруській філософсько-етичній культурі утвердився плідний 

еклектичний спосіб засвоєння духовної спадщини [Падокшын, 2004].

Проблему гуманістичного відродження у Білорусі XVI — початку 

XVII сторіччя у контексті варіативності та багатогранності ренесансної 

культури в рамках певної її однотипності досліджував В.М. Конон. Ав-

тор звертає увагу на таку закономірність розвитку білоруської культури, як 

періодичне відродження після занепаду. Певні «ренесансні» риси він 

убачав уже у відносно сприятливий період історії стародавньої Білорусі 

XII — початку XIII сторіччя, який змінився у другій половині XIII—XV сто-

річчі «глухим» періодом збирання сил для нового творчого піднесення. 

Початком гуманістичного Відродження, яке було водночас і раннім на-

ціональним Відродженням, він вважав проголошення рідної, старобіло-

руської мови фундаментальною духовною цінністю, яка оживляє культуру, 

стимулює її прискорений розвиток. Загалом типовою ознакою гуманістич-

ного Відродження автор вважає становлення національної самосвідомості, 

мови та культури [Конан, 1991; Конан, 1993а]. У працях «Беларуская 

мастацкая культура ў кантэксце хрысціянскай цывілізацыі: гісторыка-

тыпалагічнае даследванне» (Мінськ, 2002), «Беларуская мастацкая куль-

тура эпохі Сярэдневякоўя і Рэнесансу» (Мінськ, 2006) та низці інших 

публікацій Конон продовжив вивчення питань культури та естетичної 

думки доби Ренесансу. В контексті впливу досягнень східнослов’ян ської 

культури XI—XV сторіч дослідник розглядав морально-етичні поняття 

Скорини, аналізував духовну культуру та естетичну думку Білорусі доби 

Ренесансу. Як гуманістичні у своїх світоглядних засадах, спрямовані на 

вдосконалення людини та суспільства, характеризував істотні риси східно-

слов’янської ренесансної культури, що виявилося в естетичній думці та 

мистецтві Білорусі. Предметом досліджень Конона були морально-правові 

погляди, проблеми літературного жанру, осмислення естетичних понять і 
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категорій у творчості Скорини. Відзначаючи компромісність, незаверше-

ність і певну невираженість ренесансних форм культури, що відобразилося 

на своєрідності філософування діячів скорининського типу, дослідник 

звертає увагу на прагнення Скорини поєднати в гармонійну цілісність 

християнський моральний ригоризм з ренесансним естетизмом [Конан, 

2002; Конан, 2006; Конан, 1990]. Низку аспектів духовної та національно-

культурної спадщини гуманістичного Відродження у Білорусі Конон роз-

глядає при осмисленні проблем білоруської ідеї, ролі християнства в іс-

торичній долі Білорусі [Конон, 1993; Конон, 1996; Конан, 1996; Конан, 

1998а; Конан, 1998б].

Значний внесок у дослідження історії та теорії білоруської думки та 

культури, характеру та особливостей світогляду вітчизняних мислителів 

зробили праці А.С. Майхровича «Пошук справжнього буття та людини: З 

історії філософії та культури Білорусі» (Мінськ, 1992), «Становлення мо-

ральної свідомості: З історії духовної культури Білорусі» (Мінськ, 1997) 

та деякі інші [Майхрович, 1992; Майхрович, 1997; Майхровіч, 1995а; Май-

хровіч, 1995б; Майхровіч, 1998].

Нові непересічні підходи до оцінки деяких аспектів духовної спадщи-

ни Скорини вирізняють праці В.В. Агієвича. У книзі «Символіка гравюры 

Скарыны» він розглянув зміст та символогічну значущість ґравюрних 

образів у виданнях Скорини, передусім портрета першодрукаря 1517 року, 

запропонував етимологію знаків і символів білоруського просвітника. 

Дослідник звертає увагу на пріоритет Скорини у публікації принципу ге-

ліоцентризму, а також у заснуванні жанру науково-популярної літератури 

(у формі фрязького аркуша) [Агіевіч, 1999]. Скорина, на думку автора, 

розкрив справжні відносини між релігією та наукою, гармонізував філо-

софські засади гуманізму Ренесансу з духовними традиціями християн-

ства, поглибив ортодоксальне розуміння людини [Агіевіч, 2002].

Проблема толерантності у філософській та соціально-політичній 

думці Великого князівства Литовського та Польщі XVI—XVII сторіч була 

головною темою досліджень І.А. Бортника. Становлення концептуально-

го підходу до проблеми толерантності відбулося, на думку автора, у межах 

ренесансного «християнського гуманізму», головну специфічну рису яко-

го він убачає в утопічному екуменічному проекті, що передбачає конвер-

генцію доктрин усіх християнських конфесій та їх структурну консоліда-

цію на ґрунті компромісу. Дослідник виокремив підходи до проблеми толе-

рантності у контрреформаційному русі, протестантській та православній 

думці, визначив їхні ідейно-теоретичні витоки, сутнісні риси та специфіку 

[Бортнік, 2005; Бортнік, 2006; Бортнік, 2007; Бортнік, 2008].

У монографії «З історії взаємовпливу східнослов’янських культур. 

Старець Артемій та князь Андрій Курбський про релігію, філософію, 

державність» (Мінськ, 2007) та інших працях Д.М. Зайцева на підставі 
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аналізу релігійно-філософської та соціально-політичної спадщини Арте-

мія та Андрія Курбського реконструйовано форми та динаміку взаємодії 

філософських культур Білорусі, України та Росії другої половини XVI — 

першої половини XVII сторіччя. Досліджено характерний для взаємодії 

культур та думки феномен «трансплантації», актуальні у розглядуваний 

період питання духовно-культурного та філософського діалогу Сходу й 

Заходу, статусних взаємовідносин віри та знання, функціювання полі-

тичної влади тощо [Зайцев, 2007; Зайцев, 2004; Зайцев, 2005].

Монографію «Нація, релігія та державність у полемічній літературі 

Білорусі кінця XVI — першої половини XVII сторіччя» (Мінськ, 2005) та 

низку інших публікацій Н.А. Кутузової присвячено розгляду процесу 

формування соціально-філософської та правової думки у Білорусі XVI—

XVII сторіч, відображеному в полемічній літературі, впливу на нього Брест-

ської церковної унії; еволюції поглядів письменників-полемістів на про-

блеми нації, релігії, державності. Проаналізовано світоглядні, теологічні 

підстави релігійної полеміки, духовну еволюцію православних полемістів, 

соціально-політичні погляди ідеологів католицизму та уніатства [Кутуза-

ва, 1994; Кутузова, 1996; Кутузова, 2005; Кутузова, 2011а; Кутузова, 2011б].

Дослідники С.Ф. Сокол та В.Ф. Шалькевич продовжили розпочате 

ними у радянський період вивчення формування за доби Ренесансу у 

Білорусі політичної та правової думки. У контексті проблеми соціально-

політичних і правових реформ розглянуто світогляд М. Литвина, проана-

лізовано політичні ідеї в анонімних творах та офіційну політико-правову 

думку XVI сторіччя [Падокшын, Сокал, 2000]. Книга В.Ф. Шалькевича 

«Гісторыя палітычнай і прававой думкі Беларусі» (Мінськ, 2002) являє со-

бою першу спробу систематизованого викладу головних етапів розвитку 

політичної та правової думки Білорусі від давнини до початку XX сторіч-

чя. У праці показано ґенезу головних категорій національної політичної 

культури, становлення національних політичних традицій та менталь-

ності. Проаналізовано політико-правові погляди провідних представни-

ків ренесансного гуманізму, Реформації, Контрреформації та періоду 

кризи феодально-кріпосницьких відносин [Шалькевіч, 2002: с. 54—149].

Дослідження світоглядних шукань, формування національної само-

свідомості, становлення вільнодумства та свободи совісті у Білорусі доби 

Відродження дістали відображення у монографіях «”Лабіринт” Хоми Єв-

левича: З історії національно-культурного та релігійного життя Моги льо-

ва та Білорусі кінця ХVI — першої половини ХVII сторіччя» (Могильов, 

1998), «Становлення національної самосвідомості Білорусі: етапи та за са-

дові ідеї (X—XVII сторіччя)» (Могильов, 2001), «Вільнодумство та свобода 

совісті у Білорусі: нариси історії» (Могильов, 2004) та інших публікаціях 

В.В. Старостенка. У контексті особливостей національно-культурного та 

релігійного життя Білорусі кінця XVI — першої половини XVII сторіччя 
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він проаналізував суспільно-філософські погляди Хоми Євлевича, зна-

ного діяча та ідеолога братського руху на білоруських та українських те-

ренах першої половини XVII сторіччя. Вперше у перекладі російською 

опубліковано створену ним філософсько-публіцистичну поему «Лабі-

ринт» [Старостенко, 1998; Старостенко, 2009]. На підставі пам’яток су-

спільно-філософської думки здійснено системну реконструкцію перед-

умов та чинників формування, становлення та розвитку національної са-

мосвідомості Білорусі XVI—XVII сторіч в її зв’язку з християнським сві-

тоглядом та суспільною самосвідомістю, духовно-культурною ситуацією 

«між Сходом та Заходом». Показано, що за доби Відродження «архітекто-

рами» національної самосвідомості були Ф. Скорина, М. Гусовський, В. Тя-

пінський, С. Будний, А. Волан, Л. Сапега, М. Смотрицький та інші, які 

сформулювали фундаментальні поняття індивідуального та суспільного 

буття: дійового патріотизму, політичного суверенітету, верховенства зако-

ну, віротерпимості, громадянськості, цінності національної культури, рід-

ної мови та природного середовища, діалогу Сходу та Заходу, східно сло-

в’янської єдності тощо. Дослідник вивчав етнополітонімічну самоіденти-

фікацію Білорусі, її еволюцію від локально-земляцьких визначень до 

визначень загальнодержавних та загальнонаціональних [Старостенко, 

2001; Старостенко, 1996; Старостенко, 2011а]. У контексті вітчизняної 

культури, суспільної та філософської думки, права та державно-конфе-

сійних відносин доби Відродження розглянуто становлення вільнодум-

ства та свободи совісті [Старостенко, 2004: с. 53—114; Старостенко, 

2011б; Старостенко, 2011в].

Сфера дослідницьких інтересів білоруських істориків філософії роз-

глядуваного періоду включала також питання витоків національної свідо-

мості, становлення та розвитку релігійної віротерпимості білорусів [Ево-

ровский, 2005; Кляўчэня, 1993; Старасценка, 1996], специфіки вітчизня-

ного Ренесансу [Санько, 2011], архетипів білоруського менталітету 

[Ко нан, 1993б], ролі духовно-філософської спадщини Києво-Могилян-

ської академії у розвиткові культури Білорусі та України XVII сторіччя 

[Ігнатаў, 1996] тощо. Підсумки наукових досліджень білоруських філософів 

знаходять використання у навчальній діяльності, в останні роки з історії 

вітчизняної думки видано низку навчальних посібників [Рекуц, 1996; 

Гісторыя філасофіі, 1997: с. 825—898; Кутузова, 1998; Зайцев, 2003; Козел, 

2004; Старостенко, 2005; История, 2010].

У 1990—2010-х роках було також опубліковано численні дослідження 

національно-культурної спадщини Білорусі XV—XVII сторіч, авторами 

яких є білоруські історики Н.Ю. Березкіна, Г.Я. Голенченко, А.П. Грицке-

вич, Е.С. Дубенецький, Е.Г. Йоффе, І.Б. Канапацький, З.Ю. Кописький, 

П.О. Лойко, І.А. Марзалюк, В.І. Мелешко, С.В. Морозова, В.Л. Носевич, 

Г.Н. Саганович, літературознавці та філологи А.Н. Булика, А.І. Журавський, 
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А.К. Кавко, В.Г. Короткий, А.І. Мальдис, І.В. Саверченко, В. Свяжин-

ський, І. Чарота, В.А. Чемерицький, Є.А. Яcкeвич, правознавці та полі-

тологи І.В. Вишневська, Т.І. Довнар, І.А. Юхо, етнографи В.К. Бон дар чик, 

А.І. Лакотко, В.А. Лобач, Т.Н. Микулич, М.Ф. Пилипенко, А.Ф. Ро галев, 

І.В. Чаквин, П.В. Терешкович, В.С. Титов, мистецтвознавці та куль туро-

ло ги Т.В. Габрусь, Т.І. Глушакова, В.Ф. Шматов та інші вчені.

Нині Інститут філософії Національної академії наук Білорусі реалі-

зує найбільш масштабний видавничий проект у царині історії вітчизняної 

філософії — «Гісторыя філасофскай і грамадска-палітычный думкі Бе ла-

русі» в шести томах. У другому томі, підготовленому за редакцією В.Б. Єво-

ровського, А.А. Лазаревича, С.І. Санько та Д.І. Широканова, розглянуто 

передумови та становлення філософської і суспільно-політичної дум ки 

Білорусі наприкінці XV — в середині XVI сторіччя. З точки зору міжкуль-

турного та міжцивілізаційного діалогу проаналізовано соціокультурну 

ситуацію та ідеологічний контекст засвоєння та розвитку ідей європей-

ського Ренесансу. Особливу увагу приділено реконструкції базових еле-

ментів пізньосередньовічного повсякдення, аналізові ренесансних міфо-

історичних наративів, що стосуються ранньої етнічної історії регіону 

Великого князівства Литовського [Гісторыя, 2010]. Готуємо до друку тре-

тій том проекту, присвячений проблемі взаємовідносин філософії та 

ре лігії у Білорусі другої половини XVI—XVII сторіччя.
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