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УВОДЗІНЫ 
 

У нашыя дні, калі адной з характэрных рысаў навуковага 
прагрэсу з’яўляецца збліжэнне прыродазнаўчых і гуманітарных 
навук, усё болей праяўляецца імкненне даследчыкаў выявіць 
некаторыя агульныя заканамернасці ўзаемадзеяння прыродных і 
сацыяльных фактараў у гістарычным працэсе. Адной з важнейшых 
асаблівасцяў развіцця этналогіі ў другой палове ХХ ст. было 
фарміраванне ў ёй асобнага навуковага накірунку, які атрымаў назву 
«этнічная экалогія» (у замежнай навуковай традыцыі ёй адпавядае такая 
этналагічная субдысцыпліна, як «экалагічная антрапалогія»).   

Этнічная экалогія сфарміравалася на мяжы этналогіі і экалогіі 
чалавека (сацыяльнай экалогіі) і мае зоны перакрыжавання з этнагеагра-
фіяй, этнічнай дэмаграфіяй і этнічнай антрапалогіяй. Ставячы ў цэнтр 
сваёй увагі вывучэнне ўзаемадзеяння жывых арганізмаў і асяроддзя, 
этнічная экалогія, як і ўся сацыяльная экалогія, улічвае асаблівасці 
чалавека як сацыяльна-біялагічнай істоты, перш за ўсё, вядучую ролю 
сацыяльных фактараў у фарміраванні этнапапуляцыйных груп; 
спецыфіку культуры, якая з’яўляецца асноўным сродкам пазабіялагічнай 
адаптацыі да асяроддзя пражывання; вялізнае значэнне гаспадарчай 
дзейнасці ў жыццезабеспячэнні чалавечых калектываў і ва ўсё 
ўзрастаючым пераўтваральным уплыве іх на прыроду. На сучасным 
этапе ў задачы этнічнай экалогіі ўключаецца комплекснае вывучэнне 
асаблівасцей традыцыйных сістэм жыццезабеспячэння этнічных 
супольнасцей у прыродных і сацыяльна-культурных умовах іх існавання, 
а таксама ўплыву гістарычна сфарміраваных экалагічных узаемасувязей 
на здароўе людзей; вывучэнне выкарыстання этнасамі прыроднага 
асяроддзя і іх уздзеяння на гэтае асяроддзе, на заканамернасці 
фарміравання і функцыянавання экасістэм [337, с. 92–94]. Да таго ж, 
этнічная экалогія займаецца вывучэннем умоў і шляхоў гарманізацыі 
адносінаў этнасу з асяроддзем пражывання, як прыродным, так і 
сацыяльным. 

У аснове тэарэтычных поглядаў прадстаўнікоў этнічнай экалогіі 
на праблему сувязей грамадства і прыроднага асяроддзя ляжыць 
палажэнне аб іх двухбаковай накіраванасці, г. зн. прызнаецца 
уплыў як культуры на асяроддзе, так і асяроддзя на культуру. 
Узаемадзеянне гэтых феноменаў разглядаецца ў рамках адзінага, 
сістэмна арганізаванага цэлага і раскрываецца праз паняцце 
культурнай адаптацыі, у якім культура інтэрпрэтуецца як 
спецыфічны адапцыйны механізм чалавечай дзейнасці.  


